Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 20
ze dne 26. 6. 2019 na MěÚ v Horšovském Týně
Kontrola plnění usnesení ZM č. 6
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
01. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
02. schvaluje program 6. jednání ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
03. bere na vědomí zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení minulého
ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
04.
a) bere na vědomí zprávu FV ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
b) bere na vědomí informaci KV ZM o tom, že se KV nesešel. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
05. - 73. souhlasí s vyhodnocením připomínky nebo souhlasí s rozhodnutím o námitce k novému
územnímu plánu města Horšovský Týn.
74. souhlasí s předloženým návrhem územního plánu Horšovský Týn a vydává v souladu s § 54
odst. 2 zákona 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon), s § 171 a následujících zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, územní plán Horšovský Týn s jeho odůvodněním, jako
opatření obecné povahy, po předchozím ověření jeho souladu se stanovisky dotčených orgánů,
stanoviskem krajského úřadu, politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem.
75. rozhodlo o pořízení Změny č. 1 územního plánu Horšovský Týn zkráceným postupem v
souladu s § 55a včetně vyhodnocení vlivu na životní prostředí - SEA. Dále rozhodlo o obsahu
Změny č. 1 a o pořízení úplného znění Územního plánu Horšovský Týn. Změna bude pořízena na
základě návrhu společnosti LAZCE GIS spol. s r.o. a bude financována touto společností. Město
Horšovský Týn zajistí zpracovatele Změny č. 1.
Hlasování 5. až 75. – Vyřizuje OVÚP. Pro účely RM vřadit z usnesení.
76. určuje pověřeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem Ing. Josefa Holečka, starostu
města. Vyřizuje OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
77. schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 rozpočtu města Horšovský Týn na rok 2019. Vyřizuje
OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
78. schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1787/1964 k celku na pozemku
parc. č. 559/5, zahrada, o výměře 8 m2 v k. ú. Horšovský Týn spoluvlastníkovi tohoto pozemku za
kupní cenu 780 Kč/m2. Pozemek parc. č. 559/5 navazuje na pozemek parc. č. 559/4 v k. ú.
Horšovský Týn, který je ve výlučném vlastnictví spoluvlastníka pozemku parc. č. 559/5. Kupní
cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady
spojené s převodem podílu. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
79. schvaluje nákup části pozemku parc. č. 1842/13 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře
cca 866 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem), jehož součástí je stavba zpevněných
ploch (žulová dlažba o výměře 723,4 m2 a asfaltová plocha v místě napojení na Masarykovu ul.
o výměře podle ZP 143,82 m2) a části pozemku parc.č.1842/1 – ostatní plocha, manipulační
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plocha, o výměře cca 570 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem), jehož součástí je i
zpevněná asfaltová plocha o výměře 111 m2 v katastrálním území Horšovský Týn zapsaných na
listu vlastnictví LV 1325 ve prospěch vlastníka. Kupní cena je stanovena dohodou, podkladem pro
stanovení její výši bude znalecký posudek č. 3121/26/16 ze dne 16.6.2016 a geometrický plán.
Kupní cena bude zaplacena do 14 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy smluvními stranami. Návrh
na vklad práva do katastru nemovitostí bude předložen kupujícím po zaplacení kupní ceny. Smluvní
strany se dohodly, že náklady spojené s převodem budou hrazeny smluvními stranami stejným
dílem. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
80. schvaluje přijetí nabídky k odkupu pozemků parc. č. 708/2 – zahrada o výměře 250 m²,
č. 712/2 – orná půda o výměře 253 m², č. 712/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m²,
č. 712/4 – trvalý travní porost o výměře 6993 m², č. 712/10 – orná půda o výměře 21 m² a č. 712/12
– orná půda o výměře 236 m², vše v katastrálním území Horšovský Týn za požadovanou kupní cenu
220 Kč/m2. Kupní cena bude zaplacena do 14 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy smluvními
stranami. Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí bude předložen kupujícím po zaplacení
kupní ceny. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
81. schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků pod stavbou silnice II. třídy č. II/193
p. č. 2588/6, výměra 23 m2, ostatní plocha-silnice, p.č. 2588/16, výměra 210 m2, ostatní plochasilnice, p. č. 2588/12, výměra 60 m2, ostatní plocha-silnice, p. č. 2347/12, výměra 96 m2, ostatní
plocha-silnice, p. č. 2341/2, výměra 4 m2, ostatní plocha-silnice, p. č. 808/2, výměra 16 m2, ostatní
plocha-silnice vše v katastrálním území Horšovský Týn do vlastnictví Plzeňského kraje. Vyřizuje
OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
82. schvaluje podání žádosti na Plzeňský kraj o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2586/38,
výměra 13 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace v katastrálním území Horšovský Týn,
utvořeného po dokončení stavebních úprav v ulici Puškinova. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
83. ukládá RM podat žádost o povolení výjimky z podmínek pro použití poskytnuté dotace části
III. písmeno f) v rámci programu Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2009 na akci:
15 TI, Horšovský Týn, ul., parc. č. 1906/2, 1907, 1908, 2492/2, k. ú. Horšovský Týn“ evidenční
číslo 1175130140 o prodloužení termínu dokončení výstavby bytových jednotek o 1 rok oproti
podmínkám dotace z důvodu nedokončení rozestavěného rodinného domu na pozemku KN 1906/8,
k. ú. Horšovský Týn ve stanoveném termínu. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
84. schvaluje závěrečný účet města Horšovský Týn za rok 2018 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření ÚSC Horšovský Týn za rok 2018. Při přezkoumání hospodaření města
Horšovský Týn za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ZM souhlasí s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
85. schvaluje účetní závěrku města Horšovský Týn za r. 2018, když na základě předložených
podkladů zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka města Horšovský Týn za r. 2018 poskytuje věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Vyřizuje OFŠ. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
86. bere na vědomí
1) hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018, a to:
- ZŠ H. Týn: zisk ve výši 134.106,46 Kč pokryje ztrátu z r. 2017 ve výši 1.648,34 Kč a zbylých
132.458,12 Kč bude převedeno do rezervního fondu;
- ZUŠ H. Týn: celková ztráta ve výši 927,12 Kč bude pokryta z rezervního fondu;
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- MKZ H. Týn: celková ztráta ve výši 84.981,34 Kč bude pokryta z rezervního fondu;
- MŠ H. Týn: hospodářský výsledek činil 0 Kč s dodržením českého účetního standardu č. 703;
- CHD H. Týn: hospodářský výsledek (zisk) činil 330.765,77 Kč. Částka 230.765,77 Kč bude
odvedena do fondu odměn, částka 100.000 Kč do fondu investic a z fondu investic odvedena do
rozpočtu města.
2) hospodaření za rok 2018 u společností, jichž je město H. Týn zakladatelem, a to:
- Bytes HT, spol. s r.o.: výnosy činily 28.813 tis. Kč, náklady 27.822 tis. Kč, hospodářský výsledek
(zisk) činil 991 tis. Kč,
- Horšovskotýnské lesy, spol. s r.o.: výnosy činily 13.659 tis. Kč, náklady 10.399 tis. Kč,
hospodářský výsledek (zisk) činil 3.260 tis. Kč
3) hospodaření nájemních družstev za rok 2018, a to:
- Nájemní družstvo Malé předměstí, bytové družstvo: výnosy činily 0,393 tis. Kč, náklady činily 0
Kč, hospodářský výsledek (zisk) činil 0,393 tis. Kč.
- Nájemní družstvo Horšovský Týn: výnosy činily 879 tis. Kč, náklady činily 821 Kč, hospodářský
výsledek (zisk) činil 58 tis. Kč. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
87. bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Domažlicko za rok 2018. Vyřizuje
KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
88. bere na vědomí Závěrečný účet Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka za rok 2018.
Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
89. bere na vědomí Závěrečný účet DSO spolku pro odpadové hospodaření obcí Lazce za rok
2018. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
90. potvrzuje, že město Horšovský Týn má dostatečné finanční prostředky pro zajištění vlastních
zdrojů v rámci programu Ministerstva vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
ČR "Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí pro rok 2019" na akci
„Rekonstrukce hasičské zbrojnice Horšovský Týn“. Vyřizuje KS, OFŠ. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
91. mění svoje usnesení č. 16 písm. a) ze dne 25.3.2019 takto:
„… a) Dům č. p. 3, nám. Republiky, Horšovský Týn, vlastník Římskokatolická farnost Horšovský
Týn – obnova oken (výměna vnějších oken), finanční podíl města 27 500 Kč ...“. Vyřizuje OVVPP
– Plachá. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
92. bere na vědomí termíny jednání ZM na II. pololetí 2019. Předběžné termíny jednání ZM na
II. pololetí 2019 jsou 16.9., 4.11., 9.12. 2019. Vyřizuje tajemnice. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
93. schvaluje změnu RO č. 3/2019 rozpočtu města na rok 2019. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
Kontrola plnění usnesení RM č. 19
a) 19/43 RM projednala žádost o poskytnutí informace o možnosti odkoupení pozemku parc.č.1311
v k. ú. Semošice. RM sděluje, že v současné době se neuvažuje o prodeji tohoto pozemku;
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nájem/pacht pozemku je možný. S ohledem na skutečnost, že pozemek je užíván bez smluvního
vztahu, bude zpětně za dobu 5 let vyměřen pacht za bezesmluvní užívání části tohoto pozemku.
RM ukládá OMIM zveřejnit záměr města, pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let.
Výše pachtovného – 4,30 Kč/m² každoročně navyšováno o míru inflace předchozího roku. Řeší
OMIM, po uplynutí lhůty zpět do jednání RM.
b) 19/45 RM projednala návrh smlouvy o dílo na vypracování dokumentace pro Skatepark
Horšovský Týn a cenovou nabídku ze dne 10. 6. 2019 společnosti MP technik spol. s r.o.,
IČO: 05360889, se sídlem Francouzská 149, 345 62 Holýšov. Rozsah PD je ve stupních pro
společné územní a stavební povolení. Součástí nabídky je i rozpočet stavebních prací na jednotlivé
objekty, inženýring stavby a za autorský dozor při realizaci za celkovou cenu 216.000 Kč bez
DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší OMIM, po
uplynutí lhůty zpět do jednání RM.
c) RM 20 upřesňuje svoje usnesení RM 19/12 kde, RM projednala stanovisko a žádost o výjimky
ředitele ZŠ Horšovský Týn k vydanému zákazu stravování cizích strávníků ve ŠJ ZŠ H. Týn. RM
nesouhlasí s návrhem ředitele ZŠ v celém znění. (5-4-0-1) proti Karbanová.
RM souhlasí pouze s částečným vyjmutím osob dle žádosti ředitele takto: osoby, které se účastní
mimořádné akce pořádané školou (kulturní a společenské akce pro žáky okolních škol, družební
návštěvy), osoby, které se zcela mimořádně s vědomím a souhlasem ředitele školy krátkodobě
zdržují v prostorách školy (inspektoři ČŠI, lektoři vzdělávacích a poradenských akcí, revizní
technici a řemeslníci), bývalí zaměstnanci školy, kteří odešli do starobního důchodu) a osoby
využívající pronájmu školních prostor mimo školní vyučování (dětské tábory, sportovní akce,
sportovní soustředění apod.) Vyřizuje ředitel ZŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Nové body k projednání
20/1 RM v návaznosti na usnesení RM 19/49, kdy bylo zamítnuto uložení kabelu NN výkopem
v pozemku města KN 1523/2, kú. Horšovský Týn, předložil projektant stavby k této stavbě nový
návrh řešení – uložení kabelu NN řízeným protlakem ve zpevněném povrchu a výkopem v
travnatém povrchu a dále návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby. RM souhlasí se stavbou dle předložené situace. Podmínky pro vstup na pozemek
města dotčeného 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. Zároveň RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12.0013796/1/VB „Horšovský Týn, DO, 1523/165 kNN“, která se dotkne pozemku města KN 1523/2 , k.ú. Horšovský Týn, která bude uzavřena mezi
městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín.. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou náhradu ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši, 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 pozemků bude vyznačen v geometrickém
plánu, vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Řeší odbor MIM.
20/2 RM vzala na vědomí informaci o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 2390/12/BVB ze dne 9.5.2012 ke stavbě plynárenského zařízení – prodloužení STL
plynovodu pro autosalon Šmucler v Horšovském Týně, kterou byly dotčeny pozemky města KN
2727/1, 2313/1, k.ú. Horšovský Týn, ale stavba nebyla realizována. RM schvaluje Dohodu
o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí č. 2390/12/CBVB, která bude uzavřena mezi společností
GasNet s.r.o. a městem Horšovský Týn. RM pověřuje starostu podpisem Dohody. Řeší odbor MIM.
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20/3 RM projednala žádost o stanovisko vlastníka místní komunikace v ulici Jiráskova (pozemní
komunikace včetně chodníku) k úpravě stávajícího sjezdu na jejich pozemek parc.č. 409 v k.ú.
Horšovský Týn. Důvodem úpravy sjezdu jsou terénní práce v rámci rekonstrukce RD na pozemku
parc.č. 409 a nepříznivý podélný a příčný spád asfaltových vrstev chodníku vč. eventuálního rozšíření sjezdu. RM nemá námitky k plánované úpravě sjezdu a souhlasí s úpravou sjezdu. Úprava sjezdu bude provedena v souladu s projektovou dokumentací odsouhlasenou DI PČR. Úpravu sjezdu
zajistí na vlastní náklady žadatel prostřednictvím zhotovitele s požadovanou kvalifikací – autorizace
v oboru dopravní stavby. Podmínky pro zahájení prací na chodníku města dotčeného stavbou určí
správce místních komunikací a veřejného prostranství – Bytes HT, spol. s r.o. Zhotovitel stavby je
povinen s touto společností uzavřít před zahájením prací dohodu o užívání veřejného prostranství.
Řeší odbor MIM. (MUDr. Plášil se zdržel)
20/4 RM projednala návrh nového uspořádání pozemků města v rámci komplexních pozemkových
úprav v katastrálním území Borovice u Horšovského Týna. RM souhlasí s předloženým opraveným
návrhem Pro společná zařízení by se přednostně použily pozemky státu částečně pak města. RM
pověřuje starostu podpisem soupisu nových pozemků.
20/5 RM projednala návrh „Dodatku č. 1“ ke „Smlouvě o spolupráci“ města Horšovský Týn
s firmou DIMATEX CS, s.r.o., se sídlem Stará 24, Svárov, 46001 Stráž nad Nisou, IČO: 43224245,
DIČ: CZ43224245, ve věci sběru a převzetí nepotřebného textilu a párované obuvi od občanů
Města Horšovský Týn. „Dodatek č. 1“ upravuje Čl. III. Smlouvy o spolupráci, v níž se firma
zavazuje pravidelně vyvážet 3 ks kontejnerů ve vlastnictví města Horšovský Týn umístěných ve
sběrném dvoře (celkový počet kontejnerů je 8 ks. 3 kontejnery ve vlastnictví Města a 5 ks
kontejnerů ve vlastnictví výše uvedené firmy). Dále „Dodatek č. 1“ upravuje Čl. IV. bod 5 Smlouvy
o spolupráci, že za obecní kontejnery si město Horšovský Týn nebude účtovat nájemné za umístění.
RM souhlasí s uzavřením „Dodatku č. 1“ ke „Smlouvě o spolupráci“ s firmou DIMATEX CS, s.r.o.
a pověřuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku. Vyřizuje OŽP.
20/6 RM projednala a schválila nabídku firmy DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, 301 00
Plzeň na zpracování monitoringu projektu „Město Horšovský Týn – demolice objektů bydlení
Borovice č.p. 6“ v celkové výši 25.000 Kč bez DPH. RM schvaluje příkazní smlouvu, kterou
předložila firma DOMOZA projekt s.r.o. se sídlem Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň na zpracování
monitoringu projektu „Město Horšovský Týn – demolice objektů bydlení Borovice č.p. 6“
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Vyřizuje KS, na vědomí MIM.
20/7 RM projednala návrh smlouvy mezi městem a firmou DOMOZA projekt s.r.o., Teslova
1202/3, 301 00 Plzeň na provedení činností týkajících se akce ,,Sportoviště se zázemím – areál ZŠ
Horšovský Týn“. Předmětem smlouvy je realizace výběrového řízení a zajištění monitoringu
projektu. Cena za realizaci výběrového řízení činí 40.000 Kč bez DPH a cena za zajištění
monitoringu projektu je 30.000 Kč bez DPH. RM schvaluje návrh smlouvy a pověřuje starostu
podpisem. Vyřizuje KS, na vědomí MIM.
20/8 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů v DPS přidělila byt
č. 25 v DPS, 5. května 49, Horšovský Týn o velikosti 1+0 o výměře 45,6 m 2. Vyřizuje Bytes HT,
OSV.
20/9 RM projednala žádost o souhlas s krátkodobým připojením na rozvodnou elektrickou skříň
v majetku ČEZ Distribuce a.s., která je umístěna v zídce zvonice na pozemku města parc. č. 2260/1.
RM uděluje souhlas s krátkodobým připojením v době konání Anenské pouti. Vyřizuje KS, MKZ.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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20/10 RM schvaluje poskytnutí odměny panu Mgr. Pavlu Janskému, řediteli Základní školy
Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvkové organizace, paní Aleně Lechnýřové, ředitelce
Mateřské školy Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvkové organizace a paní Aleně Svobodové,
ředitelce Základní umělecké školy Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče 101 dle předloženého
návrhu. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu organizace z prostředků na platy ze státního rozpočtu.
Vyřizuje OFŠ. (zdržela se Karbanová)
20/11 RM schvaluje poskytnutí odměny paní Janě Macánové, ředitelce Chráněné dílny Horšovský
Týn za splnění úkolů a organizaci při přemístění provozovny. Vyřizuje KS, OFŠ.
20/12 RM schvaluje poskytnutí odměny paní Leoně Císlerové, ředitelce Městského kulturního
zařízení Horšovský Týn za velmi úspěšné plnění pracovních úkolů při pořádání a organizování
kulturních a společenských akcí pro Město Horšovský Týn. Vyřizuje KS, MKZ.
20/13 RM schválila platové zařazení ředitelky Mateřské školy Horšovský Týn, okres Domažlice,
příspěvkové organizace a schvaluje její platový výměr s účinností od 1. 7. 2019. Vyřizuje KS
a OFŠ.
20/14 RM projednala žádost SDH Semošice o vyplacení 1. splátky ve výši 7.000 Kč za údržbu
veřejného prostranství a částky 3000 Kč za splnění závazků dle čl. V. Dohody o spolupráci
s městem za rok 2019. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků. RM souhlasí s vyplacením částky.
Vyřizuje KS a OFŠ.
20/15 RM projednala žádost Sdružení pro obnovu kaple ,,Srdce Ježíšovo“ v Kocourově o vyplacení
1. splátky ve výši 6.000 Kč za splnění závazků a úkolů dle Dohody o spolupráci s městem za rok
2019. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků. RM souhlasí s vyplacením částky. Vyřizuje KS
a OFŠ.
20/16 RM projednala žádost občanů části obce Svinná o vyplacení 1. splátky ve výši 5.500 Kč za
splnění závazků a úkolů dle Dohody o spolupráci s městem za rok 2019. Odbor ŽP MěÚ potvrdil
splnění závazků. RM souhlasí s vyplacením částky. Vyřizuje KS a OFŠ.
20/17 RM projednala žádost majitelky obchodu na adrese Karla Čapka 217 o souhlas města,
jakožto majitele komunikace s realizací vodorovného dopravního značení na této místní
komunikaci, které by vyznačovalo plochu pro účely zásobování. RM souhlasí se stanovením místní
úpravy provozu na MK – Karla Čapka č. p. 217, H. Týn dle požadavku žadatelky. Vyřizuje KS,
ODSH, Bytes HT.
20/18 RM schvaluje přijetí finanční dotace z dotačního titulu „2019 Příspěvek na vybavení
a opravy neinvestiční povahy“ z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Horšovský Týn ve
výši 29.900 Kč na nákup vybavení pro jednotku SDH Horní Metelsko, na základě usnesení číslo
1130/19 ze zasedání zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 10.6.2019. Vyřizuje KS.
20/19 RM se seznámila s výsledky jednání na KÚPK ohledně aktualizace studie vedení cyklotrasy
CT 3 mezi Plzní a Domažlicemi. Rada města souhlasí s novým vedením cyklotrasy CT 3, které
propojí Horšovský Týn s rozhlednou na Šibeničním vrchu a částí města Lazce. Vyřizuje starosta.
20/20 RM projednala žádost Tenisového klubu Horšovský Týn z.s., se sídlem nám. Republiky 52,
H. Týn o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 141/1 v k. ú. Horšovský Týn o výměře cca 2000 m2 za účelem umístění stavby kurtů na tomto pozemku. RM ukládá OMIM zveřejnit záměr města přenechat smlouvou o výpůjčce část požadovaného pozemku vlastníkovi stavby kurtů na
tomto pozemku. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s poznámkou, budou-li dodržována
ujednání v této smlouvě, půjčitel (město HT) po dobu 15ti let od podpisu smlouvy nevyzve vypůjčitele k vrácení předmětu výpůjčky. Řeší OMIM, po uplynutí lhůty zpět do jednání RM.
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20/21 RM projednala a schválila cenovou nabídku na vyhotovení podkladů pro výběr nového
zhotovitele již rozestavěné stavby – akce „Horšovský Týn, Masarykova 129, Oprava objektu sýpky
v Horšovském Týně“, kterou předložila firma H.T.PROJEKT s.r.o., se sídlem Pivovarská 23, 346
01 Horšovský Týn, IČO 25212796, za celkovou cenu 63.000 Kč (nejsou plátci DPH). RM zároveň
projednala a schválila návrh smlouvy o dílo a pověřila starostu podpisem. Vyřizuje starosta, MIM.
20/22 RM jmenuje realizační tým na dokončení akce „Horšovský Týn, Masarykova 129, Oprava
objektu sýpky v Horšovském Týně“ ve složení: Ing. Anna Jurečková – vedoucí týmu, Jiří Aulík,
Ing. Josef Holeček – starosta, David Škopek – místostarosta, Ing. Helena Semonská – projektant,
Jaroslav Weber – TDI, Bc. Soukupová – DOMOZA. Vyřizuje MIM, starosta.
20/23 RM schvaluje návrh kupní smlouvy na 2 ks kontejneru typ VANA o objemu 7 m³ mezi
městem a Sdružením měst a obcí PK, Riegrova 1, Plzeň, IČO 69972061, která byla sjednána na
základě smlouvy o smlouvě budoucí, za zůstatek kupní ceny ve výši 1 Kč (cena smluvní původní
byla 6320 Kč + 7780 Kč + 1Kč (cena za kontejner po uplynutí 5 let). RM pověřuje starostu
podpisem. Řeší starosta.
20/24 RM projednala cenovou nabídku na webovou mapovou aplikaci hlášení závad od společnosti
T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové, IČO 47451084. Nabídka zahrnuje
konfiguraci, nastavení přístupových práv a 1 rok provozu za cenu 5.000 Kč bez DPH a za každý
následující rok paušál 5.000 Kč bez DPH. RM souhlasí s pořízením aplikace a zároveň požaduje
doplnit službu o mobilní aplikaci. Vyřizuje KS.
20/25 RM projednala návrh nového ceníku za pronájem společenského sálu hotelu Šumava
předložený ředitelkou MKZ. RM schválila změnu sazebníku pronájmu sálu Šumava s účinností od
1.7.2019 a platností do 30.6.2020. Vyřizuje MKZ, KS.
20/26 RM vzala na vědomí žádost o povolení výjimky - provozování casina na území města
Horšovský Týn na adrese Domažlická 35, 346 01 Horšovský Týn. RM ukládá tajemnici zjistit
podmínky a poté zpět do RM. Vyřizuje tajemnice.
20/27 RM projednala a schválila aktualizované „Organizační pokyny k Anenské pouti
v Horšovském Týně“. Vyřizuje KS.
20/28 RM projednala informaci řiditelky MKZ o nutnosti vypsat výběrové řízení na zpracování
studie pro řešení prostorové akustiky ve společenském sále hotelu Šumava. RM ukládá ředitelce
předložit do dalšího jednání RM podklady pro výběr zpracovatele studie. Vyřizuje ředitelka MKZ.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky
(4- 4-0-0) mimo části bodu c) a 20/10
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. RM 18 starosta
informoval o proběhnuté schůzce s projektanty budoucí studie proveditelnosti. Vyřizuje starosta.
3) 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
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města a soupis pozemků a budov LČR, které budou předmětem směnné smlouvy. RM 17
projednala a souhlasí s Dohodou o vypořádání nákladů vzniklých v souvislosti s uzavřením směnné
smlouvy mezi Lesy České republiky, s. p. a Městem Horšovský Týn. RM pověřuje starostu
podpisem dohody. RM projednala a souhlasí s aktualizovaným soupisem 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 17.7. 2019 v kanceláři starosty.

…...................................
Ing. Josef Holeček v. r.
starosta

...…................................
MUDr. Ondřej Plášil v. r.
radní

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 z
důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb. (o ochraně osobních údajů).
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