Usnesení z jednání rady města číslo 75
ze dne 5. 2. 2018 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 74
a) 61/31 RM projednala oznámení o záměru převést nebo pronajmout nemovitý majetek – náměstí
Republiky 11, 346 01 Horšovský Týn a ul. 5. května 12, 346 01 Horšovský Týn – Hotelu Šumava,
Vinárna Hotelu Šumava a 1. NP a 2. NP hotelu Šumava předložené Bytesem HT. RM odkládá
schválení záměru za účelem doplnění dalších podmínek pronájmu. Vyřizuje Bytes HT.
b) RM 64/11 projednala smlouvu o zajištění atrakcí lidové technické zábavy na akci Anenská pouť
v Horšovském Týně mezi Městem Horšovský Týn a panem Milanem Novotným, IČ 10390251. RM
odkládá rozhodnutí po vyřešení připomínek. RM 65 ukládá k vyjádření ještě OFŠ, Bytes HT. RM
72 - Připomínky jednotlivých odborů, budou zapracovány do návrhu smlouvy a projednány na další
RM. Vyřizuje KS, Právník. Na vědomí MKZ, OFŠ a Bytes.
c) RM 66 se seznámila s prvotním návrhem na revizi znaku města, zpracovaným společností
ALERION s.r.o. RM připomínkovala návrh revize znaku a pověřila starostu dalším jednáním.
RM 67 projednala prvotní návrh nové vlajky. RM upřednostňuje prostorové i barevné zjednodušení.
RM 69 projednala další předložený návrh na novou vlajku a revizi znaku. RM trvá na damaskování
ve znaku a nezavádění dalšího barevného odstínu na vlajce a znaku. RM 72 požaduje ponechat pole
na znaku bez damaskování, vlajku předložit variantně bez trojlístků a s trojlístky ve čtyřech barvách
(červená, černá, modrá a zelená). RM 75 na základě předjednání zpracovatelem v Podvýboru pro
heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny postupuje návrh znaku a vlajek k projednání do ZM.
Vyřizuje starosta, KS, ZM.
d) 70/25 RM ukládá připravit změnu pravidel Rady města Horšovský Týn pro přidělování bytů
v majetku Města Horšovský Týn pro nově přidělované byty do příštího jednání RM. Vyřizuje
starosta, právník, Bytes.
e) 73/16 RM projednala žádost pana V. C. o přidělení parkovacího místa v Jelení ulici, Horšovský
Týn. Důvodem přidělení park. místa je, že žadatel je invalidní a místě trv. bydliště je nedostatečný
počet parkovacích míst a ulice je stále plná. RM ukládá ODSH vydat stanovisko, poté zpět do RM.
Vyřizuje KS, ODSH. RM 75 projednala stanovisko předložené ODSH. Na základě stanoviska žádá
RM do příštího jednání vyjádření správce komunikace. Vyřizuje Bytes.
Nové body k projednání
75/1 RM po projednání schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
městem Horšovský Týn a společností GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,
zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno.
Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení –
„REKO MS Horšovský Týn, U Garáží + 5, číslo stavby 7700071382“ a to na pozemcích uvedených
ve smlouvě v k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se stavbou ve
prospěch oprávněného: GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem – vlastníka
a správce plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši
200,- Kč/bm + DPH v platné výši, minimální sazba činí 10.000,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah
zatížení pozemků věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č.. 2759-353/2017 ze dne
20. 11. 2017. Jednorázová náhrada činí 318.056,- Kč + DPH v platné výši. RM pověřuje starostu
podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
75/2 RM projednala žádost vlastníka rozestavěné stavby rodinného domu na pozemku KN 1906/9,
k.ú. Horšovský Týn ul. Pod Loretou (p. V. K.) o možnosti zřízení druhého sjezdu k nemovitosti dle
předložené situace. RM souhlasí se zřízením druhého sjezdu k nemovitosti žadatele za podmínky,
že bude vyhotovena projektová dokumentace k této stavbě včetně vyjádření příslušných orgánů,
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následně pak bude předložena ke schválení do dalších jednání RM. Řeší odbor MIM.
75/3 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-120011557 mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405 02
Děčín zastoupené společností Senergos a.s. Družstevní 452/13a, Ostopovice zastoupené p. Petrou
Královou. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování distribuční soustavy
– „Horšovský Týn, DO, 598/1 - kNN“ a to na pozemku KN 2313/1, k.ú. Horšovský Týn, vstupu
a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce
a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vlastníka a správce distribuční soustavy. Věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši. Minimální sazba činí
10.000,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem je vyznačen
v geometrickém plánu č. 2738-56/2017 ze dne 5.7.2017. Celková náhrada činí 10.000,- Kč + DPH
v platné výši. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
75/4 RM po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ke
stavbě „Horšovský Týn, AZ CZECH – přeložka přípojky VN“, která se dotkne pozemků města KN
1823/74, 1823/107, k.ú. Horšovský Týn. Smlouva bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn
a společností AZ-CZECH s.r.o. (budoucí oprávněná strana). Věcné břemeno – služebnost spočívá
v právu zřízení a provozování zařízení – přeložky zemního kabelového vedení VN s názvem stavby
„Horšovský Týn, AZ CZECH – přeložka přípojky VN“ a to na pozemcích KN 1823/74, 1823/107,
k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se stavbou ve prospěch
budoucího oprávněného, budoucího vlastník zařízení – společnost AZ-CZECH s.r.o. Věcné
břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši,
minimální sazba činí 10.000,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku bude vyznačen
v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného. RM pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Řeší odbor MIM.
75/5 RM projednala žádost společnosti Martia a.s., Klínovecká 998, Ostrov o vyjádření města
k návrhu na opravu stávající trafostanice společnosti ČEZ Distribuce a.s. na pozemku KN st. 59,
k.ú. Tasnovice a zároveň o souhlas s umístěním náhradního zdroje pro provádění prací po dobu
opravy (cca 21 dní) stávající trafostanice na pozemku města KN 75/2, k.ú. Tasnovice. Náhradní
zdroj bude umístěn na pozemku města KN 75/2, k.ú. Tasnovice. RM souhlasí s provedením oprav
trafostanice a s umístěním náhradního zdroje na pozemku města za podmínky, že po skončení prací
bude pozemek uveden do původního stavu a práce budou provedeny dle předložené PD vyhotovené
společností Martia a.s., č. zakázky Martia: D170328, č. zak. ČEZ IE-12-0006683, datum 2/2018,
stupeň dok. PDS. Podmínky pro vstup na pozemek dotčený stavbou určí správce místních
komunikací a veřejného prostranství – BYTES HT spol. s.r.o. Horšovský Týn, zhotovitel stavby
uzavře před zahájením prací s touto společností dohodu o užívání pozemku. Řeší odbor MIM.
75/6 RM po projednání schvaluje Zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce na akci: „Horšovský Týn, stavební úprava ulice Puškinova“ zadávané v podlimitním režimu
za použití zjednodušeného podlimitního řízení. RM ukládá odboru MIM zveřejnit výzvu na profilu
zadavatele. RM určuje komisi pro otevírání, hodnocení nabídek a posouzení kvalifikace uchazečů
ve výběrovém řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: „Horšovský Týn, stavební
úprava ulice Puškinova“ ve složení: Ing. Anna Jurečková, Jiří Aulík, Martina Ježková. Řeší odbor
MIM.
75/7 RM projednala žádost SDH Semošice o vyplacení částky ve výši 3.000 Kč za splnění závazků
a úkolů dle smlouvy s městem. RM souhlasí s vyplacením celkové částky. Vyřizuje KS a OFŠ.
75/8 RM projednala žádost spolku TK Horšovský Týn z. s. o souhlas s umístěním sídla na adrese
Horšovský Týn, náměstí Republiky 52. Souhlas vlastníka objektu - města Horšovský Týn bude
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součástí žádosti o zápis Tenisového klubu Horšovský Týn do veřejného rejstříku spolků pod
názvem TK Horšovský Týn z. s. RM souhlasí s umístněním sídla na adrese náměstí Republiky
52, 346 01 Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
75/9 RM vzala na vědomí výroční zprávu podle §18 zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2017. Zprávu předložila tajemnice. Zpráva bude umístěna na webových
stránkách úřadu. Vyřizuje tajemnice.
75/10 RM projednala dopis sdružení „LUNGTA“ se sídlem Dlouhá 33, Praha se žádostí o opětovné
připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“, která se uskuteční dne 10. března 2018, kdy bude
připomenuto 59. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase, při němž zemřeli desítky
Tibeťanů. RM doporučuje ZM připojení se k uvedené akci „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské
vlajky dne 10. března 2018 na budově MěÚ – nám. Republiky 52, Horšovský Týn. Řeší KS, ZM.
75/11 RM zmocňuje Bc. Ivetu Křížovou, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu
Horšovský Týn ve věci podání a podpisu ,,Finančního vypořádání příspěvku na výkon sociální
práce s výjimkou agendy SPOD pro rok 2017“. Vyřizuje KS a OSV.
75/12 RM zmocňuje Bc. Ivetu Křížovou, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu
Horšovský Týn ve věci podání a podpisu ,,Žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výkon sociální
práce s výjimkou agendy SPOD pro rok 2018“. Vyřizuje KS a OSV.
75/13 RM bere na vědomí informaci o možnosti vyhlásit konkurs na pracovní místo ředitele ZŠ
Horšovský Týn. RM rozhodla o nevyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele Základní
školy Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace. Vyřizuje OFŠ, KS.
75/14 RM vzala na vědomí zprávu o průběhu hospodaření MŠ Horšovský Týn p. o. za IV. čtvrtletí
roku 2017. Vyřizuje KS.
75/15 RM vzala na vědomí zprávu o průběhu hospodaření ZUŠ Horšovský Týn p. o. za IV. čtvrtletí
roku 2017. Vyřizuje KS.
75/16 RM projednala informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst.
RM bere na vědomí projednané informace. K tomuto problému též připravil vyjádření Svazek obcí
Domažlicko, které odeslal jménem všech členských obcí na Českou asociaci odpadového
hospodářství.
75/17 RM bere na vědomí skončení nájmu bytu č. 9 o velikosti 2+1 s příslušenstvím v domě č. p.
92 v ulici Jelení v Horšovském Týně a po vyjádření právních zástupců města ukládá společnosti
Bytes HT, spol. s r.o. učinit kroky vedoucí k vyklizení uvedeného bytu a vyklizený byt převzít.
Vyřizuje Bytes.
75/18 RM projednala podnět Finančního úřadu ve věci revize osvobození od daně z nemovitých
věcí u pozemků, které nelze žádným způsobem využívat. FÚ požaduje spolupráci při posuzování
oprávněnosti osvobození těchto pozemků. RM nesouhlasí se spoluprací a konstatuje, že
z kapacitních důvodů a nedostatečného personálního obsazení není možno vydávat požadovaná
potvrzení. Vyřizuje KS.
75/19 RM vzala na vědomí a po úpravě a doplnění souhlasí s Provozním řádem útulku pro toulavé,
opuštěné a týrané psy, předložený odborem ŽP. Na vědomí MP. Vyřizuje KS.
75/20 RM schvaluje návrh ceníku na zahradnické práce poskytované městu společností Bytes HT,
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spol. s r. o. pro rok 2018. Vyřizuje Bytes HT, spol. s r. o., KS, OŽP.
75/21 RM projednala žádost vedoucí Městské knihovny Horšovský Týn na uzavření knihovny pro
veřejnost v době od 2. 7. do 13. 7. 2018, z důvodu čerpání řádné dovolené. RM souhlasí
s uzavřením knihovny v navržených termínech. Vyřizuje vedoucí knihovny.
75/22 RM projednala žádost Městské knihovny Horšovský Týn o schválení odpisu opotřebovaných,
zastaralých, poškozených a ztracených knih. Jedná se o 374 položek v celkové hodnotě 9.779,70,Kč. RM souhlasí s vyřazením knih dle seznamu předloženého knihovnou. Vyřizuje Městská
knihovna HT.
75/23 RM projednala nabídky na rekonstrukci sociálního zázemí v hasičské zbrojnici
v Horšovském Týně, jako nejvýhodnější vybrala nabídku od firmy 3P Stavby Horšovský Týn, IČO
10056408, se sídlem Plzeňská 94, 346 01 Horšovský Týn za celkovou cenu 262.466,-Kč bez DPH.
RM souhlasí s realizací a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Vyřizuje místostarosta a radní
Ing. Lahoda.
75/24 RM vzala na vědomí sdělení ředitele Základní školy Horšovský Týn, ve věci výsledků voleb
do Školské rady při ZŠ Horšovský Týn. Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni: Mgr. Renáta
Karbanová a Mgr. Milan Foltýn. Z řad zákonných zástupců, v souladu s ustanovením školského
zákona, jmenoval ředitel školy s přihlédnutím na celkový počet hlasů z obou voleb paní Kateřinu
Škopkovou a pana Pavla Nováka.
75/25 RM projednala žádost ředitelky MKZ paní Leony Císlerové o zajištění uzavírky a zábor
veřejného prostranství v Horšovském Týně v centru města v době pořádání kulturních
a společenských akcí MKZ v roce 2018. Jedná se o tyto akce: Uctění památky a pamětní desky
radnice a konvoj historických vozidel 5. 5., Den dětí 1. 6., Anenská pouť 26.7 - 29. 7., Rozsvícení
vánočního stromu 1. 12. a Vánoční jarmark 22. 12. RM souhlasí. Vyřizuje MKZ, ODSH, MP.
75/26 RM projednala podání žádostí z dotačních titulů Plzeňského kraje na rok 2018. Jedná se
o dotační tituly: Podpora kultury v Plzeňském kraji na rok 2018, Podpora rozvoje venkovského
cestovního ruchu v Plzeňském kraji na rok 2018, Podpora činnosti informačních center na území
Plzeňského kraje pro rok 2018. Žádosti budou podány ředitelkou MKZ, paní Leonou Císlerovou.
Zřizovatel, Město Horšovský Týn, prohlašuje, že RM, jakožto příslušný orgán města schválila
podání žádosti, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s usnesením § 27 odst. 7 a § 28
zákona č. 250/2000 Sb. Vyřizuje MKZ, KS.
75/27 RM projednala požadavek o rozšíření pečovatelské služby poskytované Diakonií ČCE –
středisko Západní Čechy, IČO 45331154, se sídlem Prokopova 207/25, Plzeň 3, do obce
Hlohovčice. RM souhlasí s poskytováním služeb v této obci a pověřuje starostu podpisem žádosti
o zařazení do základní sítě sociálních služeb na území PK – pečovatelská služba – navýšení
kapacity u služby, která je zařazena v základní síti sociálních služeb. Vyřizuje KS.
75/28 RM projednala návrhy OŽP na výsadbu stromů do veřejného prostoru „Horšovský Týn,
parčík Benešova ulice - u Míru“. RM souhlasí s výsadbou dvou stromů menších rozměrů (tj.
konečná výška cca 15 m, šířka koruny cca 7 m - zasahování kořenů pod zpevněné části stavby je
pravděpodobné, ale vzhledem k rozměrům stromů méně problematické). Jako vhodné dřeviny byly
vybrány Javor babyka kult. 'Elsrijk', Lípa velkolistá 'Örebro'. RM navrhuje pojmenovat původní
prostor „u Míru“ nyní jako veřejné prostranství „Parčík přátelství“, který vyjadřuje dlouholeté
partnerství našeho města s městem Nabburg. RM postupuje projednání názvu veřejného prostranství
do jednání ZM. Vyřizuje ZM, KS, OŽP.
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75/29 RM projednala nabídku mediální skupiny MAFRA v souvislosti se vznikem nové
celorepublikové přílohy s regionální mutací Náš kraj. Město se zde může prezentovat ve formátu
celostrany za cenu 18.000,- Kč bez DPH. RM souhlasí s cenovou nabídkou. Vyřizuje KS.
75/30 RM projednala nabídky na dovybavení jeviště na sále Hotelu Šumava a jako nejvýhodnější
vybrala nabídku společnosti Divadelní služby Plzeň se sídlem Sukova 26, Plzeň, IČO 29122651 ve
výši 182.284,30 Kč bez DPH. RM souhlasí s objednáním. Vyřizuje KS a starosta.
75/31 RM projednala aktualizaci některých položek Plánu velkých oprav na rok 2018 schváleného
RM 72/15. RM souhlasí po úpravě s návrhem plánu velkých oprav na rok 2018 č.1/1.2.2018.
Vyřizuje Bytes HT.
75/32 RM projednala návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o provozování veřejného pohřebiště
prostřednictvím právnické osoby uzavřené dne 17. 6. 2002 mezi Městem Horšovský Týn a Bytes
HT, spol. s r. o. Dodatek řeší odměnu správci pohřebiště v maximální výši 410 tis. Kč vč. DPH.
Odměna zahrnuje provoz a správu hřbitova a účelně spotřebovaný materiál včetně nákladů na jeho
pořízení. Odměna bude správci poukázána na základě měsíční faktury za provedené práce a služby.
RM projednala a schvaluje dodatek č. 5 a pověřuje starostu podpisem dodatku. Vyřizuje Bytes HT.
75/33 RM projednala návrh dodatku č. 9 smlouvy o dílo týkající se údržby ploch veřejné zeleně
mezi Městem Horšovský Týn a Bytes HT, spol. s r. o. Dodatek upravuje cenu za údržbu ploch
veřejné zeleně vč. kácení dřevin, údržba zeleně v záplavovém území v celkové výši 2.570 tis. Kč.
RM projednala a schvaluje dodatek č. 9 a pověřuje starostu podpisem dodatku. Vyřizuje Bytes HT.
75/34 RM projednala návrh dodatku č. 9 smlouvy o dílo týkající se odpadového hospodářství
včetně úklidu města mezi Městem Horšovský Týn a Bytes HT, spol. s r. o. Dodatek upravuje režim
proplácení faktur. RM projednala a schvaluje dodatek č. 9 a pověřuje starostu podpisem dodatku.
Vyřizuje Bytes HT.
75/35 RM projednala návrh Komise pro přidělování bytů v DPS na jmenování nové členky za paní
Marii Buršíkovou, která ukončila svoji činnost v komisi z důvodu skončení pracovního poměru.
RM jmenuje na návrh komise paní Irenu Kvítkovou, DiS., s účinností od 1. 2. 2018. Vyřizuje KS.
75/36 RM projednala návrh RO č. 1/2018 a věc postupuje do jednání ZM. Vyřizuje OFŠ.
75/37 RM projednala a souhlasí s Dohodou o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb mezi
městem Horšovský Týn a Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1. RM pověřuje
starostu podpisem dohody. Vyřizuje KS.
75/38 RM pod bodem 72/1 projednala odpověď paní J. C. ve věci sdělení ceny a podmínek prodeje
domu č. p. 13 v ul. 5. května, HT. RM požaduje umožnění prohlídky nabízené nemovitosti a poté
rozhodne o možném postoupení celé záležitosti do jednání ZM. RM 75 po prohlídce nabízené
nemovitosti konstatuje, že neshledává důvod ani využití pro nákup uvedené nemovitosti do majetku
města a nepostupuje záležitost do jednání ZM. Řeší odbor MIM.
75/39 RM jmenuje členy komise pro otevírání, hodnocení nabídek a posouzení kvalifikace pro
výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)“ za Město Horšovský
Týn ve složení Václav Mothejzík (náhradník David Škopek) a Jiří Aulík (náhradník Ing. Anna
Jurečková). Vyřizuje starosta.
75/40 RM ukládá OFŠ přefakturovat náklady na úklid v objektu DPS Městu Horšovský Týn,
zastoupené Bytes HT, spol. s r. o., Pivovarská 22, 34601 Horšovský Týn (správa bytových
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a nebytových prostor) pro účely rozúčtování služeb nájemníkům. Vyřizuje OFŠ.
75/41 RM projednala nabídky na pořízení barového pultu a zábaří na sále Hotelu Šumava a jako
nejvýhodnější vybrala nabídku společnosti TAUBENHANSL s.r.o., se sídlem Masarykova 189,
Horšovský Týn, IČO 63508591 ve výši 197.992,- Kč včetně DPH. RM souhlasí s objednáním.
Vyřizuje starosta.
75/42 RM projednala a souhlasí s nabídkou pana Tomáše Budky na moderování akce Sportovec
roku 2017 za cenu 15 tis. Kč a dále proplacení cestovních náhrad. Vyřizuje starosta.
75/43 RM projednala návrh pracovní skupiny na výměnu osvětlení a dalších doplňků interiérů
(závěsy a ubrusy atd.) sálu a příslušenství hotelu Šumava. RM souhlasí s objednáním. Vyřizuje
starosta.
75/44 RM projednala návrh starosty na zvýšení počtu pracovníků na odboru majetku a investic
MěÚ H. Týn. RM souhlasí s navýšením počtu pracovníků OMIM ze tří na čtyři a tím i k navýšení
celkového počtu pracovníků MěÚ. Vyřizuje tajemnice.
75/45 RM se zabývala podnětem VÚR ve věci dalšího využití areálu bývalého objektu základní
školy ve Vrchlického ulici Horšovský Týn. RM ukládá připravit podklad pro zadání veřejné
zakázky na akci „Objemová studie zdravotnického a sociálního zařízení v H. Týně“. Vyřizuje
starosta.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky (55-0-0).
Dlouhodobé úkoly
1) Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a. s. předložil prvotní návrh zadání generelu.
Provozovatel navrhuje financování z fondu obnovy 2017. Vyřizuje starosta.
2) RM – rekonstrukce Plzeňské ulice. RM 73 projednala nabídku pana K. na odprodej části
pozemku č. 145/1 v k.ú. Horšovský Týn, jehož součástí je opěrná zeď, kterou by prodal za odhadní
cenu. Tento pozemek město potřebuje pro celkové dokončení rekonstrukce Plzeňské ulice. RM po
projednání ukládá odboru MIM objednání znaleckého posudku a geometrického plánu. RM po
předložení podkladů postupuje věc do jednání ZM. RM 75 – objednán znalecký posudek.Vyřizuje
MIM. Sleduje starosta.
3) Studie povodňových nebezpečí - zjistit podmínky pro doplnění stávajících vyhlášených
záplavových území hydraulickými 2D model (Radbuza) a 1D model (Černý potok) a pro vyhlášení
záplavových území Křakovského a Lazeckého potoka. Vyřizuje starosta.
4) RM - zabezpečit revitalizaci klášterního kostela. Sleduje MIM. Vyřizuje starosta.
5) RM - zájem o pozemku KN 2578/15 v k. ú. Horšovský Týn, a u části pozemku KN 877/1 –
ostatní plocha, části pozemku KN 877/8 – ostatní plocha, části pozemku KN 2597/6 – vodní plocha,
přesná výměra bude určena geometrickým plánem a dále pak nákup pozemku KN 877/10 o výměře
25 m2 – zastavěná plocha. RM vzala na vědomí aktualizovanou nabídku na odkup pozemků za cenu
750,- Kč až 800,- Kč/m2. RM projednala 10. 10. 2016 geofyzikální průzkum – Horšovský Týn –
Přemostění řeky Radbuzy. Byl předložen prvotní návrh dopravního řešení – napojení u HZ. Vyřizuje
starosta.
6) RM 31/7 bere na vědomí žádost občanů z ulice Krátká v Horšovském Týně o vyřešení příjezdové
cesty, navrhují, aby město odkoupilo příjezdovou cestu. RM pověřuje starostu, zahájit jednání se
stávajícím vlastníkem pozemků a zjistit jeho názor na danou situaci. Schůzka proběhla, vlastník se
vyjádří, v jakém rozsahu by se jednalo o případné odkoupení pozemků. Vlastník dodal přesnou
6

situaci a rozsah předmětných pozemků. Zpráva do dalšího jednání RM. Vyřizuje starosta.
7) RM pověřuje starostu ve spolupráci s MIM obrátit se na LS ČR ve věci směny nebo převodu
pozemků - Bažantnice H. Týn. Znalecký posudek rozpracován. RM 69 Ing. Lahoda sdělil, že při
přípravě podkladů pro směnu bylo LČR zjištěno, že jsou majetkoprávní nesrovnalosti, které zdrží
případnou směnu pozemků. Vyřizuje starosta.
Další jednání rady města se uskuteční v pondělí 26. 2. 2018 od 15:00 hod. v kanceláři starosty.

…...................................
Václav Mothejzík v. r.
starosta

…................................
David Škopek v. r.
místostarosta

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních
údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení Rady města Horšovský Týn
jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).
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