Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 22
ze dne 7. 8. 2019 na MěÚ v Horšovském Týně
Kontrola plnění usnesení RM č. 21
a) 21/3 RM bere na vědomí žádost o pronájem pozemků parc. č. 280/6 a 283/2 v k. ú. Hašov. RM
schvaluje zveřejnění záměru města přenechat do nájmu předmětné pozemky na dobu neurčitou s tří
měsíční výpovědní lhůtou, výše nájmu dle platného usnesení ZM - 2,50 Kč/m² od roku 1999
navyšováno o míru inflace. RM ukládá OMIM zveřejnit záměr města. Řeší OMIM, po uplynutí
lhůty zpět do jednání RM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Nové body k projednání
22/1 RM schvaluje Dohodu o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-120012662/1 Horšovský Týn, DO, Lidická, 1582/79 – kNN, uzavřené dne 24.6.2019 mezi městem
Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly.
Důvodem zrušení je prodej jednoho z pozemků uvedených ve smlouvě. RM pověřuje starostu
podpisem Dohody. Do jednání RM bude předložený nový návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene. Řeší odbor MIM.
22/2 RM ruší svoje usnesení zapsané pod bodem RM19/50 ze dne 12.6.2019. Vyřizuje OMIM.
22/3 RM po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-0015068 „Semošice, DO, č. parc. 1457- kNN“, která se dotkne pozemků
města KN 1512, 1809, k. ú. Semošice, 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.
22/4 RM po projednání schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
mezi městem Horšovský Týn a ČR- Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Věcné
břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování inženýrské sítě – kanalizační řad DN
250, kanalizační přípojka DN150, a elektrická přípojka pro čerpací stanici ČS2, vybudované v
rámci stavby „Odkanalizování města Horšovský Týn – část Horšov, II. etapa“ a to na pozemku KN
1587/10 v k. ú. Horšov, vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch
oprávněného: Města Horšovský Týn. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši
5.100,- Kč. Rozsah zatížení pozemků věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 212106/2019 ze dne 6.5.2019, vyhotoveného na náklady oprávněného. RM pověřuje starostu podpisem
této smlouvy. Řeší odbor MIM.
22/5 RM po projednání schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. PN 2019_0030, která bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO:
04084063. Překládka sítě je nutná z důvodu realizace rekonstrukce ulice Jelení (stavby komunikace
a chodníku). Náklady na překládku sítě jsou dle projektové dokumentace stanovené na 225 595 Kč
(překládka je mimo předmět daně z přidané hodnoty). Navýšení ceny stavby rekonstrukce Jelení
ulice bude zahrnuto do RO 4. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. RM zároveň připomíná
podnět na průsaky ve sklepě – Žižkova ul.. Řeší odbor MIM.

22/6 RM projednala žádost stavebníků o vydání souhlasného stanoviska vlastníka místní
komunikace k zásahu do této komunikace v ulici Výhledy z důvodu připojení vodovodní a
kanalizační přípojky nového RD na pozemku parc.č. 1102/18 v k.ú. Horšovský Týn. RM nemá
námitky a souhlasí se zásahem do místní komunikace (otevřený výkop) za účelem realizace stavby
vodovodní a kanalizační přípojky pro RD na pozemku parc.e.1102/18 v k.ú. Horšovský Týn;
podmínky vstupu do tělesa místní komunikace stanoví správce MK. Řeší odbor MIM.
22/7 RM projednala návrh OMIM týkající se výmazu předkupního práva města zatěžujícího
prodávané pozemky v OZ Lidická I. etapa. RM schvaluje zrušení předkupního práva váznoucího na
prodávaných pozemcích v OZ Lidická I. etapa ve prospěch města. Uplynula doba sjednaná
v uzavřených kupních smlouvách a vlastníci pozemků vybudovali na prodávaných pozemcích
stavby RD, případně jsou již kolaudované stavby RD na prodaných pozemcích. RM jako podmínku
výmazu práva v KN stanovuje, že povinný zaplatí správní poplatek za povolení vkladu práva do
KN. Řeší odbor MIM.
22/8 RM projednala cenovou nabídku víceprací na akci „Oprava východní části ohradní zdi
klášterní zahrady – Plzeňská ulice, par. č. 74, Horšovský Týn“ od firmy Václav Pivoňka, IČO
10056408, Horšovský Týn s celkovou cenou 18 057 Kč bez DPH. RM souhlasí s objednáním.
Vyřizuje Bytes HT.
22/9 RM projednala možnost změny systému údržby veřejné zeleně v části Tasnovice. RM
projednala žádost obyvatelky obce Tasnovice o poskytnutí finančního příspěvku na sekání trávy v
Tasnovicích na části pozemků parc. č. 793/1 a 32/5 o výměře cca 4880 m² (dle přiloženého plánku)
na základě uzavřené dohody za 10.000,- Kč. Kontrolu plnění smluvních podmínek bude provádět
OŽP MěÚ. RM souhlasí s návrhem dohody a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS, na vědomí
OFŠ, OŽP a Bytes HT.
22/10 RM vzala na vědomí informaci o výběru nejvýhodnější nabídky na realizaci zakázky malého
rozsahu na stavební práce: „Rekonstrukce hasičské zbrojnice H. Týn“. Nabídku ve lhůtě předložili 3
uchazeči. RM schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na realizaci této zakázky a přiděluje tuto
veřejnou zakázku uchazeči Václav Pivoňka, Horšovský Týn, IČO 10056408, který předložil tuto
nabídku dle stanovených kritérií jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 2.646.657,22 Kč bez
DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje
Bytes.
22/11 RM projednala žádost organizace Český zahrádkářský svaz, z.s., ZO Horšovský Týn, IČO
18232680 o souhlas s umístěním sídla na adrese Horšovský Týn, náměstí Republiky 52. Spolek
nedisponuje žádnou nemovitostí ve vlastnictví nebo v pronájmu, kam by bylo možné sídlo spolku
zapsat. RM souhlasí s umístněním sídla na adrese náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn.
Vyřizuje KS.
22/12 RM vzala na vědomí finanční vypořádání Chráněné dílny Horšovský Týn za II. čtvrtletí
2019. Vyřizuje OFŠ.
22/13 RM vzala na vědomí Zápis z 13. shromáždění zástupců členských obcí VSOD, konaného dne
27.6.2019. Vyřizuje KS.
22/14 RM projednala cenovou nabídku firmy X-mode, s.r.o., Spálená 165, Domažlice, IČO
28220773 na vybudování telemetrické sítě určené pro vzdálené on-line měření spotřeby energií
a teplot v objektu ZŠ Zámecký park za celkovou cenu 92.007,- Kč DPH. RM nesouhlasí
s objednáním. Vyřizuje KS, na vědomí ředitel ZŠ.

22/15 RM projednala návrh Darovací smlouvy mezi městem Horšovský Týn a Sdružením pro
výstavbu rozhledny v Horšovském Týně v likvidaci, se sídlem náměstí Republiky 105, Horšovský
Týn, IČO 26681765. Sdružení je v likvidaci z důvodu dosažení účelu cíle činnosti. Podle čl. VIII.
stanov spolku, dojde-li ke zrušení spolku, veškerý majetek spolku bude bezúplatně převeden na
město Horšovský Týn. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje starosta.
22/16 RM projednala návrh Smlouvy příkazní mezi městem a spolkem Tlapky v naději, z.s. se
sídlem Horšov 47, IČO 06080111. Předmětem smlouvy je především provádění odchytu zvířat
zjevně určených k zájmovému chovu, provozování útulku a zajištění adopce zvířat dle pokynů
příkazce. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje KS.
22/17 RM vzala na vědomí Dopravní průzkum a zajištění možnosti omezení tranzitní nákladní
dopravy v Horšovském Týně. Vypracování průzkumu bylo uloženo RM 14/9 a byl zpracován
odbornou firmou EDIP s.r.o., IČO 25462482, DIČ CZ25462482EDIP, se sídlem Pařížská 1230/1,
Východní Předměstí, 301 00 Plzeň. Na základě průzkumu ukládá RM starostovi svolat jednání
s dotčenými orgány ve věci zákazu TRANZITU – Plzeňská ul.. Vyřizuje starosta.
22/18 RM vzala na vědomí Analýzu možností realizace plavecké vybavenosti v Horšovském Týně.
Analýza byla zpracována odbornou firmou Ateliér VAS., se sídlem Nad Šárkou 782/60, 160 00
Praha 6. Na základě analýzy RM ukládá starostovi svolat projednání analýzy se zastupiteli a
s veřejností. Předběžný termín projednání je stanoven na 2.9.2019 v MKZ. Vyřizuje starosta.
22/19 RM projednala cenovou nabídku firmy DESIGN 4AVI s.r.o., Pražská 63, 102 00 Praha, IČO
07303289 pro řešení prostorové akustiky ve společenském sále hotelu Šumava za celkovou cenu
59.000,- Kč bez DPH. RM souhlasí s objednáním (hrazeno z rozpočtu MKZ – příspěvek na provoz
sálu). Vyřizuje ředitelka MKZ.
22/20 RM projednala žádost ředitelky MKZ o příspěvek na opravu a renovaci parket v sále MKZ
z důvodu značného opotřebení. RM souhlasí s poskytnutím příspěvku na opravu a renovaci parket
dle cenové nabídky firmy Miloslav Wendl, IČO 69273731 za celkovou cenu 64.737,50 Kč bez
DPH. RM ukládá OFŠ zahrnout příspěvek do RO č. 4. Vyřizuje OFŠ, ředitelka MKZ.
22/21 RM projednala cenovou nabídku na zhotovení kotce pro psy v záchytné stanici města od
firmy Jindřich Hrach, IČO 14723425 za celkovou cenu 12.900 Kč bez DPH. RM souhlasí s
objednáním dle cenové nabídky. Vyřizuje KS.
22/22 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise přidělila byt č. 4, Lidická 262,
Horšovský Týn o velikosti 2+1- přízemí, o výměře 60,40 m2. Vyřizuje Bytes HT.
22/23 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise přidělila byt č. 8, Lidická 262,
Horšovský Týn o velikosti 2+1, o výměře 60,20 m2. Vyřizuje Bytes HT.
22/24 RM vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 7.197.905,29 Kč
z integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj na projekt
,,Modernizace IS pro výkon veřejné správy města Horšovský Týn“. Vyřizuje KS, OFŠ.
22/25 RM projednala návrh OZV č. 1/2019 o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba
nočního klidu, která by zrušila OZV č. 4/2016 o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba
nočního klidu. RM ukládá KS odeslat návrh OZV ke kontrole dozorovému orgánu MVČR a poté
předložit do jednání ZM. Vyřizuje KS.
22/26 RM 09/21 projednala nabídku CBS Nakladatelství s.r.o., Vodní 1972, 760 01 Zlín, IČO

24804584 na vydání publikace Domažlicko z nebe, kde by bylo město Horšovský Týn
prezentováno na titulní straně publikace. RM souhlasí s objednáním publikace v počtu 300 ks dle
nabídky za cenu 77850,- Kč bez DPH. 200 ks na prodej, 100 ks pro účely reprezentace města. RM
22 na základě objednávky publikace – „Horšovskotýnsko a okolí z nebe“ stanovuje prodejní cenu
publikace na 250 Kč. Vyřizuje OFŠ, IC – MKZ H. Týn.
22/27 RM vzala na vědomí výhrady k OZV o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba
nočního klidu v souvislosti s konáním Anenské poutě. Vyřizuje KS.
22/28 RM projednala a schválila návrh Vnitřní směrnice o platových poměrech zaměstnanců MěÚ
Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
22/29 RM Horšovský Týn schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k
projednávání přestupků s obcí Blížejov. Na základě této veřejnoprávní smlouvy bude město
Horšovský Týn v souladu § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat ve správním obvodu obce Blížejov veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Blížejov účinnými právními předpisy.
Vyřizuje tajemnice.
22/30 RM Horšovský Týn schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k
projednávání přestupků s obcí Křenovy. Na základě této veřejnoprávní smlouvy bude město
Horšovský Týn v souladu § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat ve správním obvodu obce Křenovy veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Křenovy účinnými právními předpisy.
Vyřizuje tajemnice.
22/31 RM Horšovský Týn schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k
projednávání přestupků s obcí Meclov. Na základě této veřejnoprávní smlouvy bude město
Horšovský Týn v souladu § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat ve správním obvodu obce Meclov veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Meclov účinnými právními předpisy.
Vyřizuje tajemnice.
22/32 RM Horšovský Týn schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k
projednávání přestupků s obcí Mezholezy. Na základě této veřejnoprávní smlouvy bude město
Horšovský Týn v souladu § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat ve správním obvodu obce Mezholezy veškerou
přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Mezholezy účinnými právními
předpisy. Vyřizuje tajemnice.
22/33 RM Horšovský Týn schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k
projednávání přestupků s obcí Mířkov. Na základě této veřejnoprávní smlouvy bude město
Horšovský Týn v souladu § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat ve správním obvodu obce Mířkov veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Mířkov účinnými právními předpisy.
Vyřizuje tajemnice.
22/34 RM Horšovský Týn schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k
projednávání přestupků s obcí Puclice. Na základě této veřejnoprávní smlouvy bude město
Horšovský Týn v souladu § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat ve správním obvodu obce Puclice veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Puclice účinnými právními předpisy.

Vyřizuje tajemnice.
22/35 RM Horšovský Týn schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k
projednávání přestupků s obcí Semněvice. Na základě této veřejnoprávní smlouvy bude město
Horšovský Týn v souladu § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat ve správním obvodu obce Semněvice veškerou
přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Semněvice účinnými právními
předpisy. Vyřizuje tajemnice.
22/36 RM Horšovský Týn schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k
projednávání přestupků s obcí Srby. Na základě této veřejnoprávní smlouvy bude město Horšovský
Týn v souladu § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění
pozdějších předpisů, vykonávat ve správním obvodu obce Srby veškerou přenesenou působnost na
úseku přestupků svěřenou orgánům obce Srby účinnými právními předpisy. Vyřizuje tajemnice.
22/37 RM Horšovský Týn schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k
projednávání přestupků s obcí Velký Malahov. Na základě této veřejnoprávní smlouvy bude město
Horšovský Týn v souladu § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat ve správním obvodu obce Velký Malahov veškerou
přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Velký Malahov účinnými
právními předpisy. Vyřizuje tajemnice.
22/38 RM Horšovský Týn schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k
projednávání přestupků s obcí Vidice. Na základě této veřejnoprávní smlouvy bude město
Horšovský Týn v souladu § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat ve správním obvodu obce Vidice veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Vidice účinnými právními předpisy.
Vyřizuje tajemnice.
22/39 RM vzala na vědomí oznámení provozovatelky restaurace Podhájí o konání akce (koncertu)
na venkovním prostranství před restaurací na Podhájí. Vyřizuje KS.
22/40 RM vzala na vědomí žádost nájemníků DPS, 5. května 49, Horšovský Týn o opravu střechy.
Při deštích do objektu dlouhodobě zatéká. RM ukládá Bytes HT zjednat neprodleně nápravu.
Vyřizuje Bytes HT.
22/41 RM projednala žádost odboru sociálních věcí Městského úřadu v Horšovském Týně o odpis
pohledávek, které jsou promlčeny z roku 2006 ve výši 1.300 Kč a ve výši 900 Kč. RM souhlasí
s odpisem pohledávek. Vyřizuje OFŠ, OSV.
22/42 RM projednala a schválila návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Městem
Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn a Plzeňským krajem, Škroupova 18,
306 13 Plzeň, IČO 70890366, na akci „Oprava místní komunikace v Tasnovicích“ ve výši
250.000 Kč. Celkové náklady akce jsou 600.297 Kč z toho poskytnutá dotace je 250.000 Kč a
náklady města 350.297 Kč. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje KS, na vědomí MIM
a OFŠ.
22/43 RM vzala na vědomí žádost Obce Blížejov o uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon
agendy Městské police. RM souhlasí s uzavřením smlouvy na výkon agendy Městské police a
ukládá tajemnici připravit návrh veřejnoprávní smlouvy a podmínky výkonu agendy MP do příštího
jednání RM. Vyřizuje tajemnice, na vědomí MP.

Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky
(4- 4-0-0).
Dlouhodobé úkoly
1. Studie povodňových nebezpečí. RM 21/16
projednala informaci místostarosty o
projednávání návrhu na změnu (aktualizaci) záplavového území vodního toku Radbuza.
RM nesouhlasila s rozšířením záplavového území v centru města Horšovský Týn. Po
ukončení jednání bude zapracováno do studie povodňových nebezpeční. Vyřizuje
místostarosta.
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 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 28. 8. 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 z
důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb. (o ochraně osobních údajů).

