Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 77
ze dne 12. 3. 2018 na MěÚ v Horšovském Týně
Přítomni: Václav Mothejzík, David Škopek, Ing. Petr Lahoda, Zdeněk Křivka, Ing. Jaroslav Vlasák
Dále přítomna: Ing. Eva Princlová, taj. MěÚ
Program:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání
3) Kontrola plnění usnesení RM č. 76
4) Nové věci k projednání
5) Dlouhodobé úkoly
6) Různé a všeobecná diskuse
1)Zahájení
Jednání rady města zahájil starosta v 15:00 hod. a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina
členů RM, a že RM je schopna usnášet se o všech bodech programu jednání.
2) Určení ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání
Zápis ověřují a podepisují Václav Mothejzík a David Škopek. Program byl schválen všemi
přítomnými.
3) Kontrola plnění usnesení RM č. 76
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. RM 76 projednala a schválila návrh změny smlouvy na zajištění Anenské pouti. RM ukládá
KS předložit návrh smlouvy smluvní straně – M. Novotnému k vyjádření. Poté zpět do RM.
Vyřizuje KS, právník
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) 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.
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f) 76/19 RM vzala na vědomí zápis z jednání komise MPR konané dne 7. 2. 2018. RM 77 se
opětovně zabývala zápisem a nemá námitek k akcím navrhovaným k realizaci v roce 2018. RM
ukládá OVVPP připravit podklady do jednání ZM – příspěvek z programu regenerace MPR na rok
2018. Vyřizuje starosta, OVVPP . Pro účely RM vyřadit z usnesení.
4)Nové body k projednání
77/1 RM bere na vědomí společnou žádost zájemců pana M. S. a paní H. H., H. Týn (každý ideální
1/2) o odkoupení dílu číslo 10 v OZ Lidická II. etapa. Žádost obsahuje veškeré náležitosti, peněžní
jistota složena na účet města. RM postupuje tuto žádost do jednání ZM. Řeší odbor MIM pro
jednání RM vyřadit z usnesení.
77/2 RM bere na vědomí společnou žádost sl. L. B. a pana P. B., H. Týn o souhlas s postoupením
práv plynoucích z usnesení ZM ke kupované parcele díl 7 v II. etapě v OZ Lidická pouze na pana
P. B. Důvodem je usnadnění schválení hypotéky k financování výstavby rodinného domu na tomto
pozemku. RM postupuje tuto žádost do jednání ZM s doporučením žádosti vyhovět. Řeší odbor
MIM pro jednání RM vyřadit z usnesení.
77/3 RM bere na vědomí opakovaná žádost paní V. T., H.Týn o odkoupení části pozemku parc.č.
1086/24 v k.ú. Horšovský Týn za účelem výstavby RD. Žadatelka uvádí, že je vlastníkem pozemků
parc.č. 1086/12 a 3458/4 v k.ú. Horšovský Týn, které sousedí s požadovanou částí. Dále pak uvádí,
že nový RD by napojila na sítě v jejím pozemku. Žadatelka se dotazuje na cenu tohoto pozemku.
RM nesouhlasí s prodejem pozemku bez zpracovaného návrhu využití ploch v dané lokalitě. Řeší
odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
77/4 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr
města přenechat do nájmu/pachtu část pozemku část pozemku parc.č. 838/1 - zahrada a část
pozemku parc.č. 835/1 – zahrada o celkové výměře cca 260 m2 v k.ú. Horšovský Týn za účelem
zřízení zahrádky. RM schvaluje pacht pozemku manželům J.a L. L., H. Týn. Pachtovní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; pachtovné 2,50 Kč/m2 od roku
1999 pravidelně navyšováno o míru inflace předchozího roku. Řeší odbor MIM, pro účely RM
vyřadit z usnesení.
77/5 RM bere na vědomí informaci odboru MIM, že nájemce paní L. G., H. Týn, ač upomínána,
neplatí nájem za přenechaný pozemek parc.č. 758/56 díl X4 o výměře 80 m2 v k.ú. Horšovský Týn.
RM rozhodla v souladu s čl. IV bod 8 nájemní smlouvy ukončit nájem pozemku. Řeší odbor
MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
77/6 RM bere na vědomí žádost Společenství vlastníků Tasnovice 29, IČ 06472729 parc.č. st.
72/5 v k.ú. Tasnovice, pozemku pod objektem čp.29 Tasnovice. RM ukládá odboru MIM prověřit
majetkoprávní vztah k pozemku a po dohodě s právníkem předložit celou záležitost zpět do jednání
RM. Řeší odbor MIM, pro jednání RM vyřadit z usnesení.
77/7 RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce pod názvem „Stavební úprava ulice Puškinova, Horšovský Týn“. Výzva byla zveřejněna na
profilu zadavatele a zaslána pěti zájemcům. Na adresu zadavatele ve stanovené lhůtě dorazily 3
nabídky. RM se shoduje s názorem hodnotící komise a přiděluje tuto veřejnou zakázku uchazeči s
nejnižší nabídkovou cenou: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpní závod Dopravní stavby
ZÁPAD, Zemská 259, 337 01 Ejpovice, IČ: 48035599 s celkovou nabídkovou cenou ve výši
6.998.724, - Kč bez DPH, tj. 8.468.456, - Kč vč. DPH 21 %. Předmětem veřejné zakázky je: výběr
zhotovitele stavebních prací dle projektové dokumentace. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
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77/8 RM bere na vědomí informaci odboru MIM, týkající se majetkoprávního vypořádání
k pozemkům pod místní komunikací – chodníkem vedoucím od silnice I/26 po ulici Pivovarskou
(kolem Lazeckého potoka). RM ukládá odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM,
s doporučením schválit podání žádosti ÚZSVM o bezúplatný převod pozemku pod místní
komunikací z vlastnictví ČR- ÚZSVM do vlastnictví města HT. Jedná se o část pozemku parc.č.
2629/5 v k.ú. Horšovský Týn nově dle geometrického plánu označenou jako pozemek parc.č.
2629/7 – ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 12 m2. Řeší odbor MIM pro jednání RM
vyřadit z usnesení.
77/9 RM souhlasí s umístěním pilířku pro HUP (hlavní uzávěr plynu) pro objekt Vodní 97, H. Týn
na pozemku města parc.č.2270 v k.ú. Horšovský Týn v rámci plynofikace Plzeňského Předměstí.
RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem
a vlastníkem objektu Vodní 97, H. Týn paní A. V. Služebnost se bude uzavírat na dobu existence
stavby; náhrada za zřízení služebnosti vychází ze schváleného usnesení RM. Řeší odbor MIM pro
jednání RM vyřadit z usnesení.
77/10 RM se seznámila s informacemi týkající se reakce na dopis o prodloužení stavby do části
ulice k Terénu, RM města nesouhlasí s výstavbou hlavního plynového řadu a 5 ti nových přípojek
k RD do části ulice K Terénu z důvodu prvotního nezájmu. Občanům bude zaslán dopis
s vyrozuměním RM. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
77/11 RM projednala žádost KS o souhlas s likvidací nálezů, u kterých se v posledních třech letech
nepřihlásili majitelé. Jedná se o nálezy č. 2/2015, 4/2015, 5/2015, 6/2015 – viz příloha. RM
souhlasí s likvidací nálezů dle předložené žádosti. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
77/12 RM projednala cenovou nabídku na rozšíření kamerového systému do budovy MěÚ
Horšovský Týn od firmy COLCA - invest s.r.o., IČO 24127370, Na Roudné 443/18, Plzeň
s celkovou cenou 106.980,-Kč vč. DPH. RM souhlasí s objednáním po zajištění financování
v rozpočtu města (RO č.2/2018). Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
77/13 RM projednala návrh smlouvy o dílo mezi Městem Horšovský Týn, náměstí Republiky 52,
Horšovský Týn a firmou GORDIC spol. s r.o. se sídlem Erbenova 4, 58601 Jihlava, IČO 47903783
rozšíření Informačního systému GINIS o komponenty pro podporu nařízení eIDAS viz cenová
nabídka projednána a schválena na jednání RM 72/21 za cenu celkem 203.125,-Kč bez DPH, cena
včetně DPH je 245.781,25 Kč. RM schvaluje návrh smlouvy a pověřuje starostu podpisem,
Vyřizuje KS. Na vědomí IT (Kliment, Ludvík). Pro účely RM vyřadit z usnesení.
77/14 RM projednala a schválila poskytnutí finančních darů za sportovní výkony a reprezentaci
města Horšovský Týn v celkové výši 33.000,-Kč na akci „Sportovec Domažlicka 2017“, která se
uskuteční 16. 3. 2018 v sále hotelu Šumava takto: jednotlivci mládež - A. V. - (1500 Kč),
jednotlivci dospělí – O. V. – (1500 Kč), 2 kolektivy mládež – 2 x 10.000,-Kč, kolektiv dospělí –
10.000,-Kč. Vyřizuje OFŠ, KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
77/15 RM po projednání doporučuje pro další volební období stanovit počet členů ZM snížený ze
17 na 15 členů a věc postupuje do jednání ZM. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
77/16 RM projednala návrh Směrnice pro poskytování stravenek zaměstnancům MěÚ Horšovský
Týn a uvolněným funkcionářům města Horšovský Týn – vnitřní předpis č. 12, kterou se ruší
Směrnice č. 12 schválená RM pod č. 64 písm. f) ze dne 4. 9. 2017 z důvodu novely ust. § 80 z. č.
128/2000 Sb., o obecním zřízení (dále jen zákon o obcích), ve znění pozdějších předpisů. RM
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schvaluje Vnitřní směrnici č. 12 - pro poskytování stravenek zaměstnancům MěÚ Horšovský Týn a
uvolněným funkcionářům města Horšovský Týn s účinností od 1. 4. 2018. Vyřizuje tajemnice, OFŠ.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
77/17 RM projednala žádost předsedy představenstva Stodské nemocnice, a.s. ve věci finančního
daru za účelem nákupu přístroje pro operační sály gynekologycko-porodnického a chirurgického
oddělení. RM nesouhlasí s poskytnutím daru a konstatuje, že v současné době není poskytnutí
finančního daru kryto rozpočtem. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
77/18 RM vzala na vědomí informaci o výběru nejvýhodnější nabídky na realizaci zakázky malého
rozsahu na služby zadané pod názvem „Provedení auditu GDPR pro Město Horšovský Týn a
příspěvkové organizace zřízené městem a společnosti, jichž je město zakladatelem“. Nabídku ve
lhůtě předložil 1 uchazeč. RM schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na realizaci této zakázky
malého rozsahu na služby a přiděluje tuto veřejnou zakázku uchazeči AutoCont CZ a.s., se sídlem
Hornopolní 3322/34, 70200 Ostrava, IČO 47676795, který předložil tuto nabídku dle stanovených
kritérií jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 391000 Kč bez DPH, tedy 473715 Kč vč. DPH.
RM schvaluje smlouvu s vybraným uchazečem a pověřuje starostu podpisem. Předpokládaná doba
plnění je stanovena od podpisu smluvního dokumentu do 31.5.2018. Vyřizuje KS. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
77/19 RM projednala žádost ředitelky MKZ Horšovský Týn p.o. o finanční příspěvek na pořádání
akcí spojených s důležitými výročími v českých dějinách v letošním roce, především se 100.
výročím vzniku republiky. Akcemi jsou:
- výstava pohlednic ze soukromé sbírky - červenec - vydání knihy historických pohlednic
Horšovského Týna - červen 2018, „Horšovský Týn na starých pohlednicích“Rozsah 180 stran,
náklad 1500 ks = 235 500,- Kč + DPH 10% = 157,- Kč + DPH za ks, celkem cca 260.000,-Kč,
(85% knih určeno na prodej, 15% na reprezentaci města), prodejní cena 199,- Kč vč. DPH.
- vydání stolního kalendáře s pohlednicemi Horšovského Týna, graficky zpracovaného s důrazem
na srovnání historie/současnost, náklad 400 ks á 70,-Kč, celkem cca 30.000,-Kč, (85% kalendářů
určeno na prodej, 15% na reprezentaci města), prodejní cena 79,- Kč vč. DPH.
Dále ředitelka požádala o účelový příspěvek na pořízení výstavních panelů k prezentaci archivních
dokumentů a předmětů ze sbírek městského muzea 8 ks á 7.000,-Kč, celkem 56.000,-Kč. RM po
projednání souhlasí s financováním vydání knihy a stolního kalendáře a zároveň bude poskytnut
účelový příspěvek na pořízení panelů po zajištění financování v RO č. 2/2018. Vyřizuje MKZ,
OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
77/20 RM ukládá pracovníkům OFŠ Ing. Martině Malé (vedoucí kontrolní komise) a Marii
Škardové (člen kontrolní komise) provést finanční kontrolu hospodaření zřízených příspěvkových
organizací (MŠ, ZŠ, ZUŠ, MKZ, CHD) za rok 2017 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., a to
nejpozději do 30.4.2018. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
77/21 RM projednala nabídku na náhradní výsadbu celkem 5 lip a 4 javorů za nedávno pokácené
vzrostlé stromy v Sadech P. Bezruče, Žižkově ul. pod kinem, na návsi v Horním Valdorfu, na návsi
v Oplotci, a to vč. povýsadbové péče. Vzhledem k lokalitám jsou na kvalitu náhradní výsadby
kladeny zvýšené nároky. OŽP oslovil tři firmy a cenovou nabídku zaslala pouze jedna firma. RM
po projednání schvaluje nabídku pana Lukáše Čermáka, Komplexní péče o zeleň a výškové práce,
IČO 74843192, Všeruby 146, 345 07, na výsadbu (rostlinný materiál, pomocný a sypký materiál,
výsadbové práce, dokončovací práce, povýsadbová péče a doprava) za cenu 48.567,-Kč (bez.
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DPH), cena včetně DPH je 58.766,- Kč. RM souhlasí s objednáním. Vyřizuje OŽP. Pro úřely RM
vyřadit z usnesení.
77/22 RM projednala návrh plné moci na zastupování Města Horšovský Týn, náměstí Republiky
52, Horšovský Týn, při výkonu činností v rámci výkonu inženýrské činnosti při zajištění akcí:
Horšovský Týn – Stavební úpravy místní komunikace v ulici ČSLA, Tolstého a Josefa Hory,
firmou Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, Domažlice, IČO 26363747. RM souhlasí
a pověřuje starostu podpisem plné moci. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
77/23 RM projednala cenovou nabídku na zpracování PD – „Horšovský Týn, č. parc. 33/1, 43,
oprava severní části hradby městského opevnění firmy H.T.PROJEKT s.r.o., se síldlem Pivovarská
23, Horšovský Týn v celkové výši 47.000,-Kč Cenová nabídka obsahuje zpracování projektové
dokumentace pro stavební řízení. RM souhlasí s cenovou nabídkou a s objednáním PD. Vyřizuje
starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
77/24 RM bere na vědomí možnost čerpání finančního příspěvku z dotačního titulu "Podpora
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018" na věcné vybavení. RM
souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na věcné vybavení pro JSDHO. Vyřizuje KS. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
77/25 RM projednala sdělení o vícepracech na rekonstrukci soc. zařízení v hasičské zbrojnici
Horšovský Týn, které předložil pan Pivoňka, Plzeňská 99, 34601 Horšovský Týn. Důvodem
víceprací byly chybějící práce ve výkazu v PD, které nebyly naceněny v cenové nabídce. RM po
projednání souhlasí s navýšením ceny o 102.808,-Kč. RM schvaluje dodatek ke smlouvě č. 1
a pověřuje starostu podpisem dodatku. Vyřizuje místostarosta, radní Lahoda. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
77/26 RM vzala na vědomí návrhy jízdních řádů, které budou platit od ledna 2020, které předložila
firma POVED s.r.o, Plzeňský organizátor veřejné dopravy, Nerudova 25, 301 00 Plzeň. Vyřizuje
KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
77/27 RM projednala cenovou nabídku na nákup vybavení sálu Šumava. RM po projednání
schvaluje pořízení vybavení baru v celkové výši 30.452,-Kč (IKEA), 12.244,-Kč včetně DPH
(GASTROZONE, spol. s.r.o.) a na nákup ubrusů – 22.425,-Kč (Lermix trade s.r.o.). Vyřizuje
starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
77/28 RM projednala sdělení PČR Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje ve věci výstavby
nového objektu obvodního oddělení policie Horšovský Týn. Dle sdělení došlo k dočasnému
pozastavení výstavby nového objektu obvodního oddělení Horšovský Týn z důvodu nedostatečných
finančních prostředků. Dále RM vzala na vědomí zprávu o bezpečnosti na území města Horšovský
Týn za rok 2017. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
77/29 RM projednala informaci o možnosti výstavby družstevního bydlení, kterým se zabývá
M&M Reality Holding a.s.,, se sídlem Šafaříkovy Sady 2/3, 301 00 Plzeň. Zástupci společnosti
seznámili RM s podnikatelským záměrem výstavby družstevního bydlení M&M development.
Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
77/30 RM vzala na vědomí informaci zástupce spolku Tlapky v naději z.s., o získání osvědčení
o odborné způsobilosti pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu
a osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat
a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata. Dále RM připomínkovala provozní řád
útulku a doplňuje čl. 3 odst. 5 – stanovení max. lhůty pobytu zvířete v útulku (9 měsíců) a návrhu
dalšího postupu po dosažení této lhůty – předání do zařízení pro toulavá a opuštěná zvířata
5

k trvalému umístění nebo umístění do dočasné péče. RM ukládá zveřejnit záměr výpůjčky pro areál
útulku. RM ukládá Bytesu zřídit el. přípojku. Vyřizuje OŽP, MIM, Bytes. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
77/31 RM projednala cenové nabídky na komunikační kampaně (videologa, videospoty dronem,
fotografie). RM po projednání souhlasí s pořízením Okénko z měst a obcí ( 5 x okénko , 10 x kult.
pozvánka) za cenu 67.500,- Kč bez DPH. Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
77/32 RM projednala opětovně umístění skateového hřiště – U-rampa v areálu stadionu
v Masarykově ulici v Horšovském Týně a RM po projednání ukládá konzultovat nejvýhodnější
lokalitu pro umístění daného zařízení. Vyřizuje MIM ve spolupráci se zastupitelem p. Lerochem.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
77/33 RM předložil návrh správce objektu náměstí Republiky č. p. 11, Horšovský Týn, který
navrhuje nákup zátěžového koberce o rozměrech šíře 1m a délce 41m na chodbu a podesty pod
schodišti v celkové hodnotě 9 020,-Kč včetně DPH. RM souhlasí s pořízením. Vyřizuje Bytes. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky (55-0-0).
5) 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
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.
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6) Různé a všeobecná diskuse
1)Rada města skončila v 19:30 hod.
2)Další jednání rady města, se uskuteční v pondělí 19. 3. 2018 od 15:00 hod. v kanceláři starosty.
3)V den konání RM se koná od 7:30 hodin porada za účasti starosty, místostarosty, tajemnice,
vedoucích odboru MIM, výstavby a ÚP, OFŠ a jednatele Bytes HT.
4)Předběžné termíny RM na I. pololetí 2018: 9.4., 23.4., 14.5., 28.5., 11.6, 2.7.2018
5)Předběžné termíny jednání ZM na I. pololetí 2018: 26.3., 16.4., 25.6.
6)Zápis zpracovala, za vyřízení písemností a evidenci příloh, pokud není stanoveno jinak, odpovídá
tajemnice.

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

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

7

