Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 15
ze dne 17. 4. 2019 na MěÚ v Horšovském Týně
Kontrola plnění usnesení RM č. 14
Bez usnesení
Nové body k projednání
15/1 RM projednala žádost o pronájem pozemku pod dočasnou stavbou garáže na pozemku parc. č.
141/2 v k. ú. Horšovský Týn. Přílohu žádosti tvoří kupní smlouva, na základě které původní
vlastník garáže tuto prodal žadateli. RM ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města přenechat do
užívání část pozemku parc. č. 141/2 označeného jako díl 3 o výměře 18 m2 v k. ú. Horšovský Týn
vlastníkovi dočasné stavby garáže na tomto pozemku. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do
31.5.2021, roční nájemné činí 1000,- Kč. Po uplynutí lhůty zpět do jednání RM. Řeší odbor MIM.
15/2 RM projednala žádost o odkoupení spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 559/5 v k. ú.
Horšovský Týn o výměře 8 m 2, druh zahrada, jehož je žadatelka spoluvlastnicí. Pozemek navazuje
na její pozemek parc. č. 559/4 v k. ú. Horšovský Týn. RM postupuje tuto žádost do jednání ZM s
návrhem schválit záměr prodat spoluvlastnický podíl za cenu 780,- Kč/m 2. RM ukládá odboru MIM
připrvit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
15/3 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-120003027/VB/4 mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8,
405 02 Děčín zastoupené společností ELMOS LIBEREC s.r.o., Ševčíkova 982, 46006 LiberecRochlice. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování distribuční soustavy
– „ Horšovský Týn, Pivovarská p. 610, Vlček - kNN“ a to na pozemcích města KN 1239/37,
2302/9, 2304/2, 2313/1, 2315, 2344, k.ú. Horšovský Týn vstupu a vjezdu na dotčené pozemky
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 30.900,- Kč + DPH v platné výši. Výše stanovena na základě uzavřené smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003027/2. RM pověřuje starostu podpisem
této smlouvy. Řeší odbor MIM.
15/4 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-120003420/VB/1 mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405
02 Děčín zastoupené společností ELMOS LIBEREC s.r.o., Ševčíkova 982, 46006 Liberec-Rochlice.
Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování distribuční soustavy –
„ Horšovský Týn, Vrchlického, kNN“ a to na pozemcích města KN 1523/47, 1523/48, k.ú.
Horšovský Týn vstupu a vjezdu na dotčené pozemky 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 11.900,- Kč + DPH v platné
výši. Výše stanovena na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. IV-12-0003420/1. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
15/5 RM po projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke
stavbě optické datové sítě - Malé Předměstí, která se dotkne pozemků města v k. ú. Horšovský Týn
dle soupisu uvedeného ve smlouvě. Smlouva bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn
a společností United Networks SE, Nepomucká 1232/215, Plzeň - Černice (budoucí oprávněná
strana). Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování optické datové sítě Malé Předměstí
a to na pozemcích města v k.ú. Horšovský Týn dle soupisu uvedeného ve smlouvě, vstupu a vjezdu
na dotčené pozemky v souvislosti se stavbou ve prospěch budoucího oprávněného, budoucího
vlastníka a správce optické datové sítě – United Networks SE, Plzeň. Věcné břemeno bude zřízeno
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za jednorázovou náhradu ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši, za umístění nadzemní stavby
technických zařízení inženýrských sítí za kus činí 500,- Kč + 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.
15/6 RM bere na vědomí oznámení o konání Srazu motorkářů v Horním Valdorfu dne 11.5.2019.
Celkový počet účastníků je cca 100 motorek. Sraz se uskuteční na pozemcích parc. č. 1383, 1363
v k. ú. Horšovský Týn. Vyřizuje KS, MP.
15/7 RM na základě žádosti Bytes HT, spol. s r.o., provozovatele plynových kotelen, odsouhlasila
výměnu zásobníku teplé vody OKC 300 NTRR/1Mpa nepřímotopný Dražice za nepřímotopný
ohřívač vody Brilon HT 300ERMR. Výměna se uskuteční v plynové kotelně ul. Lidická, č. p. 179,
Horšovský Týn z důvodu prorezavění topné vložky. Vyřizuje Bytes HT.
15/8 RM bere na vědomí informaci o poskytnutí dotace ve výši 250.000,- Kč na akci „Oprava
místní komunikace v Tasnovicích“ z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního titulu „Program
stabilizace a obnovy venkova pro rok 2019“. Vyřizuje KS.
15/9 RM projednala cenovou nabídku na PD – zázemí vodáckého oddílu od firmy M.B. Buildings
s.r.o., IČO 04629213, K Lutové 271/8, Černice, 326 00 Plzeň s celkovou cenou 193.000,- Kč. RM
souhlasí s objednáním. Vyřizuje místostarosta.
15/10 RM rozhodla vzhledem k technickému stavu a vysokému stavu opotřebení o vyřazení vozidla
CAS 25 RTHP RZ:DO2467 z majetku města a odevzdání vozidla k ekologické likvidaci
a následného odhlášení z registru vozidel. Vyřizuje místostarosta a velitel JSDHO. Na vědomí
odboru MIM.
15/11 RM projednala cenovou nabídku bezpečnostní agentury SBS „IVA“, s.r.o., Máchova 469/23,
120 00 Praha 2, na zajištění ostrahy v době konání Anenské pouti ve dnech 26.7. až 28.7.2019
v počtu 8 pracovníci ostrahy cca 304 hodin. Cenová nabídka je vyčíslena na 55.176,- Kč s DPH.
RM souhlasí s cenovou nabídkou a ukládá objednání ostrahy na dobu konání Anenské pouti dle
nabídky. Vyřizuje KS. Na vědomí MKZ, MP.
15/12 RM na základě žádosti Bytes HT, spol. s r.o. projednala žádost na opravu omítek komínů
plynových kotelen v ul. Karla Čapka č. p. 175, ul. Lidická č. p. 179 a č. p. 181. Předpokládaná cena
opravy 1 komínu činí cca do 30.000,- Kč. RM souhlasí s opravou. Vyřizuje Bytes.
15/13 RM vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Horšovský Týn, okres Domažlice,
příspěvková organizace o uzavření MŠ o hlavních prázdninách. V době hlavních prázdnin bude
z důvodu sníženého počtu dětí v době od 22.7. – 25.8.2019 uzavřena MŠ Pionýrů. MŠ Vančurova.
bude uzavřena od 1.7. – 4.8.2019. Obě zařízení budou uzavřena od 22.7. do 4.8.2019. Rodiče budou
o tomto opatření včas informováni. Vyřizuje ředitelka MŠ.
15/14 RM projednala žádost ředitelky MŠ Horšovský Týn o povolení výjimky z počtu dětí pro
školní rok 2019/2020 podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. RM
povoluje výjimku z počtu dětí pro školní rok 2019/2020 následovně: MŠ Vančurova ul.: II. třída 26 dětí; III. třída - 26 dětí; IV. třída - 28 dětí. MŠ Pionýrů 154 – odloučené pracoviště, II. třída - 28
dětí. Vyřizuje OFŠ, na vědomí ředitelka MŠ.
15/15 RM bere na vědomí vyjádření ředitelky MŠ Horšovský Týn ke zprávě ČŠI. Vyřizuje KS.
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15/16 RM projednala oznámení ředitele ZŠ Horšovský Týn o navýšení kalkulace ceny oběda pro
cizí strávníky na cenu 60,-Kč. RM souhlasí s cenou dle předložené kalkulace ze dne 15.4.2019. RM
dále rozhodla, že s účinností od 1.9.2019 bude platit zákaz konzumace obědů cizími strávníky
v budově školy. Odběr obědů pro cizí strávníky bude možný pouze do jídlonosičů ke konzumaci
mimo budovu ZŠ. Vyřizuje ředitel ZŠ.
15/17 RM bere na vědomí informaci o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na akci „Horšovský
Týn, č. o. Svinná, kaple sv. Jana Nepomuckého“ z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního titulu
„Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu 2019“. Vyřizuje
KS, starosta.
15/18 RM projednala cenovou nabídku na opravu kapličky v obci Svinná, kterou předložila firma
MILER – MALÍŘSTVÍ, spol. s r.o (zhotovitel), se sídlem K terénu 96, Horšovský Týn, IČO
07770782 v celkové výši 129.940,-Kč bez DPH, cena s DPH je 157.228,-Kč. RM schválila tuto
cenovou nabídku a zároveň projednala návrh smlouvy o dílo mezi Městem Horšovský Týn
(objednatel) a firmy MILER – MALÍŘSTVÍ, spol. s r.o (zhotovitel), se sídlem K terénu 96,
Horšovský Týn, IČO 07770782. Předmětem díla je oprava kaple sv. Jana Nepomuckého ve Svinné
v rámci akce „Horšovský Týn, č. o. Svinná, kaple sv. Jana Nepomuckého“ za cenu 129.940,-Kč bez
DPH, cena s DPH je 157.228,-Kč. RM souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu podpisem
po zajištění financování v RO č. 2. Vyřizuje starosta.
15/19 RM bere na vědomí zápis z 2. jednání Komise pro územní rozvoj RM Horšovský Týn ze dne
2.4.2019. RM se seznámila se statutem komise pro územní rozvoj a ukládá KS ve spolupráci
s právničkou připravit statuty pro všechny komise tak, aby se nepřekrývali náplně jejich činností.
Vyřizuje RM, KS.
15/20 RM projednala cenovou nabídku firmy MILER - MALIŘSTVÍ, spol. s r.o., se sídlem
K Terénu 96, 346 01 Horšovský Týn, IČO 07770782, na nátěr fasády, podhledů a vrat skříňky
hasičské zbrojnice Borovice za celkovou cenou 24.550,-Kč bez DPH. RM souhlasí s cenovou
nabídkou. Vyřizuje místostarosta.
15/21 RM projednala a schválila návrh Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu Města
Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
15/23 RM projednala a schválila cenovou nabídku na inzerci za předplatné dvou ročních
celotýdenních odběrů pro DPS v příloze „Festivaly, slavnosti, poutě“ – 1 strana v Domažlickém
deníku, s tím, že ½ strany je zdarma a ½ strany je 4.700,-Kč bez DPH. Vyřizuje starosta.
15/24 RM projednala žádost Hotelu Gurmán, náměstí Republiky 2, 346 01 Horšovský Týn, o
umístění orientační cedule hotelu Gurmán – rozcestníky. RM postupuje věc správci. Vyřizuje Bytes.
15/25 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů v DPS přidělila byt
č. 19 v DPS, 5. května 49, Horšovský Týn o velikosti 1+0 o výměře 50,25 m 2. Vyřizuje Bytes HT,
OSV.
15/26 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů v DPS přidělila byt
č. 15 v DPS, 5. května 49, Horšovský Týn o velikosti 1+0 o výměře 45,6 m 2. Vyřizuje Bytes HT,
OSV.
15/27 RM projednala cenovou nabídku na zpracování podkladů pro zapsání 3 nevyužívaných
objektů v Horšovském Týně (stará škola, míčovna, klášter) do Národní databáze brownfieldů od
Regionální rozvojové agentury Šumava, o.p.s., se sídlem Stachy 422, 384 73 Stachy, a informaci od
Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, o.p.s. RM po projednání ruší výběrové řízení
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a ukládá KS zapsání objektů do registru. Vyřizuje KS.
15/28 RM projednala cenové nabídky předložené správcem komunikací Bytes HT, spol. s r.o., se
sídlem Pivovarská 22, 346 01 Horšovský Týn, IČO 25246097 na opravu chodníku u Míčovny
v ulici Gorkého, Horšovský Týn od firmy FINAL KOM s.r.o., IČO 02877155, se sídlem Kocourov
36, 339 01 Mochtín, varianta žula za celkovou cenu 395 160,- Kč bez DPH a varianta beton za
celkovou cenu 388.623,-Kč. RM schvaluje předloženou cenovou nabídku ve variantě žula za
celkovou cenu 395.160,- Kč bez DPH. RM zároveň projednala návrh smlouvy o dílo a pověřuje
starostu podpisem. Vyřizuje Bytes HT.
15/29 RM projednala cenové nabídky předložené správcem komunikací Bytes HT, spol s r.o., se
sídlem Pivovarská 22, 346 01 Horšovský Týn, IČO 25246097 na opravu plochy u Mausolea na
hřbitově v Horšovském Týně, od firmy FINAL KOM s.r.o., IČO 02877155, se sídlem Kocourov 36,
339 01 Mochtín, za celkovou cenu 183.575,- Kč bez DPH. RM schvaluje předloženou cenovou
nabídku za celkovou cenu 183.575,- Kč bez DPH. RM zároveň projednala návrh smlouvy o dílo
a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje Bytes HT.
15/30 RM projednala nabídku na prezentaci města od firmy IV - Nakladatelství s.r.o. – smluvní
partner European Police Association – CZ, Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3. RM nesouhlasí
s nabídkou. Vyřizuje KS.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky
(4- 4-0-0).
Dlouhodobé úkoly
1) Studie povodňových nebezpečí;
2) Horšovský Týn – Přemostění řeky Radbuzy (Nádražní ulice); RM 08 bylo uskutečněno jednání
s vlastníkem pozemku a bude připraven návrh smlouvy o budoucí smlouvě. Vyřizuje starosta.
3) ul. Krátká v Horšovský Týn – žádost občanů; RM 15 – starosta informoval o sjednaném termínu
schůzky. Vyřizuje starosta.
4) LČR – směna nebo převod pozemků - Bažantnice H. Týn. RM 05 - dne 18. 12. 2018 proběhla
schůzka starosty a zástupce LČR; RM 12 starosta předložil seznam vhodných lesních pozemků
k plánované směně s LČR. Zástupci lesní správy takto navrhovanou směnu projednají na GŘ LČR
Hradec Králové. RM 14 vzala na vědomí informaci starosty, že na posledním jednání s lesní
správou LČR Horšovský Týn ve věci směny lesních pozemků byl odsouhlasen soupis pozemků
města a soupis pozemků a budov LČR, které budou předmětem směnné smlouvy. Vyřizuje starosta,
na vědomí MIM.
Další jednání rady města se uskuteční ve středu dne 2.5.2019 v kanceláři starosty.
…...................................
Ing. Josef Holeček v.r.
starosta

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

Upozornění:
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV č. 2/2004
uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.02.2004, informujeme
veřejnost, že usnesení rady města Horšovský Týn jsou uveřejněna v upravené verzi zdůvodů dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních
údajů).
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