Usnesení z jednání rady města číslo 27
ze dne 23.10. 2019 na MěÚ v Horšovském Týně
Kontrola plnění usnesení RM č. 26
Nové body k projednání
27/1 RM RM bere na vědomí žádost společnosti O.P.U.C. - prodej s.r.o., B. Smetany 167/2 Plzeň o
prodej části pozemku v katastrálním území Věvrov, parc.č.42/4. Důvodem žádosti je skutečnost, že
pozemek, resp. předmětnou část využívá k výjezdu z pole na silnici. Žadatel uvádí, že od města
odkoupí i zbytkovou parcelu, tedy pozemek parc. č. 42/4 celý. RM postupuje tuto žádost do jednání
ZM s doporučením zrušit usnesení ZM 07/2019 bod 06. Řeší OMIM a KS.
27/2 RM bere na vědomí informaci OMIM, že město je vlastníkem pozemku parc. č. 712/4 v k.ú.
Horšovský Týn a že vstoupilo do práv závazků plynoucích z nájemní smlouvy pronajímatele. RM
nespatřuje důvod vypovídat nájemní smlouvu uzavřenou se spolkem TJ Radbuza Horšovský Týn.
V současné době se připravují podklady pro zastavění předmětné lokality rodinnými domy. Řeší
OMIM a OFŠ.
27/3 RM projednala reakci na zaslaný návrh pachtovní smlouvy, jejímž předmětem má být
pozemek parc.č.1311 v k. ú. Semošice. RM potvrzuje svoje rozhodnutí č. RM 19/43 ze dne
12.6.2019. Pokud žadatelka nesouhlasí s návrhem předložené pachtovní smlouvy, na což má plné
právo, pak je nutné, aby pozemek města vyklidila nejpozději do 20.12.2019. Řeší OMIM.
27/4 RM projednala žádost o přidělení rybníků v Horšově občanům. Rádi by se starali o rybníky,
využívali by je pro sportovní účely a chtěli by zlepšit jejich vzhled a jejich okolí ve spolupráci s
městem. RM konstatuje, že i pozemek města bude součástí jednoduchých pozemkových úprav v
této části katastrálního území. Do doby vyřešení majetkoprávního vztahu bude pozemek města
možné pouze udržovat, bez případných investic. RM ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města,
kterým se přenechá do výpůjčky (ve zvláštním režimu) vodní plocha parc. č. 2610/1 v k. ú. Horšov.
Po uplynutí lhůty zpět do jednání RM. Řeší OMIM.
27/5 RM projednala předložený materiál týkající se splnění podmínky vyplývající ze Smluv
o bezúplatném převodu pozemků uzavřených mezi městem Horšovský Týn a ČR – Státním
pozemkovým úřadem a to, že dojde-li ke změně ÚP a převedené pozemky nebo jejich části nebudou
využity po schválení nového územního plánu ke stejnému účelu jako při převodu, je obec povinna
tyto pozemky převést zpět na SPÚ. Jedná se o pozemky parc. č. 865/2, 866, 1531, 1089/2, 712/13,
712/14, 2345/3, 1914/10 a části pozemků parc.č. 1917/34, 3461, 1086/24 vše v k. ú. Horšovský
Týn, RM postupuje tento materiál do jednání ZM a ukládá odboru MIM připravit podklady do
jednání ZM. Řeší odbor MIM.
27/6 RM projednala návrh bezúplatné Smlouvy na umístění zařízení č. SUZB/6044/2019 se
společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 2479035 týkající se
umístění bezpečnostní kamery v části Horšov. RM souhlasí s návrhem smlouvy a pověřuje starostu
podpisem. Vyřizuje místostarosta.
27/7 RM vzala na vědomí oznámení o odstoupení Mgr. Jany Tomáškové z komise RM pro územní
rozvoj. RM odvolává Mgr. Janu Tomáškovou z funkce členky Komise pro územní rozvoj ke dni
18.10.2019 a zároveň jmenuje jako člena komise Ing. arch. Václava Masopusta. Vyřizuje KS.
27/8 RM vzala na vědomí oznámení Ing. Josefa Holečka o odstoupení z funkce člena Kulturní
komise RM. RM odvolává z funkce člena Kulturní komise RM Horšovský Týn Ing. Josefa Holečka
k 18.10.2019. RM nebude delegovat žádného náhradníka na uvolněnou pozici člena. Vyřizuje KS.

27/9 RM bere na vědomí odpis pohledávek z roku 2009 - 2012 za pokuty SDP (Radar), pořádkové
pokuty SDP a nákladů řízení SDP. V případě pokut SDP se jedná o 44 poplatníků v celkové výši
108.500,-- Kč, v případě pořádkové pokuty SDP se jedná o 1 poplatníka v celkové výši 1.500 Kč a
v případě nákladů řízení SDP se jedná o 1 poplatníka v celkové výši 1.000 Kč. RM bere na
vědomí odpis pohledávek z roku 2008 - 2013 za pokuty PO, ŽÚ, ODSH, OŽP MÚHT, KPP Města
Horšovský Týn, Městská policie a za náklady řízení z důvodu skončení lhůty k vymožení
pohledávek (prekluze). V případě pokut PO, ŽÚ, ODSH, OŽP MÚHT, KPP Města Horšovský Týn a
Městská policie se jedná o 238 poplatníků v celkové výši 557.381 Kč. V případě nákladů řízení se
jedná o 88 poplatníků v celkové výši 87.200 Kč. RM postupuje do ZM odpis pohledávek z roku
2008 - 2013 za pokuty PO, ŽÚ, ODSH, OŽP MÚHT, KPP Města Horšovský Týn, Městská policie a
za náklady řízení z důvodu skončení lhůty k vymožení pohledávek (prekluze). V případě pokut se
jedná o 20 poplatníků v celkové výši 529.400 Kč. V případě nákladů řízení se jedná o 20
poplatníků v celkové výši 20.000 Kč. Vyřizuje OFŠ.
27/10 RM schválila uzavření pokladny MěÚ Horšovský Týn v období 23.12, 27.12 a 31.12.2019
z provozních důvodů. Pro veřejnost bude pokladna MěÚ otevřena v tomto roce naposledy 30. 12.
2019 od 7:30 do 11:30 hod. a od 12:00 do 16:30 hod., odbory či organizační složky vybírající
poplatky veškerou hotovost předají do pokladny MěÚ nejpozději dne 31.12.2019 do 8:00 hodin.
RM ukládá zveřejnit informaci ve Zpravodaji města Horšovský Týn a na www stránkách. Vyřizuje
OFŠ.
27/11 RM bere na vědomí informaci vedoucího OFŠ Ing. Posledního o tom, že vedlejší
hospodářská činnost města – zpracování mzdové agendy a koupaliště Podhájí, již negeneruje žádné
výnosy z činnosti, tudíž se ani významně nemění zůstatek na účtě VHČ. RM postupuje věc k
projednání ZM. Vyřizuje OFŠ.
27/12 RM bere na vědomí návrh OZV č. 2/2019, kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní školy. RM ukládá KS odeslat návrh k posouzení na dozorový orgán MVČR.
V případě souhlasného stanoviska předložit návrh OZV č. 2/2019 do jednání ZM. Vyřizuje OFŠ.
27/13 RM projednala a postupuje návrh RO č. 5/2019 do jednání ZM ke schválení. Vyřizuje OFŠ.
27/14 RM projednala a schválila Dodatek č. 1/2020 mezi městem Horšovský Týn a společností
EKO-SEPAR, s.r.o. se sídlem Hřbitovní 1214, Nýřany, IČO 47714760, jehož předmětem je
specifikace surovin a odpadů směřující ke zhodnocení druhotných surovin předaných objednatelem
a změna ceny za služby uvedené ve výpočtovém listu, jenž je součástí dodatku. RM pověřuje
starostu podpisem dodatku.
27/15 RM projednala nabídku pana Roberta Fryčka, Kralovice, Na Výsluní 680, PSČ 331 41, IČO
61133582 na zakoupení 50 ks knihy „Svoboda nebyla zadarmo“ v celkové ceně 20.000 Kč. RM
nesouhlasí s objednáním 50 ks výtisků dle nabídky. Vyřizuje KS.
27/16 RM projednala žádost OS Hašov o vyplacení 2. splátky ve výši 8.000 Kč za splnění závazků
a úkolů dle smlouvy s městem za rok 2019. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků. RM souhlasí
s vyplacením částky. Vyřizuje KS a OFŠ.
27/17 RM projednala žádost občanů části obce Svinná o vyplacení 2. splátky ve výši 5.500 Kč za
splnění závazků a úkolů dle smlouvy s městem za rok 2019. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění
závazků. RM souhlasí s vyplacením částky. Vyřizuje KS a OFŠ.
27/18 RM schválila uzavření knihovny pro veřejnost ve dnech 23. 12., 27. 12, 30. 12.
a 31. 12. 2019 z důvodu čerpání dovolené. RM ukládá zveřejnit informaci ve Zpravodaji města
Horšovský Týn a na www stránkách. Vyřizuje KS, knihovna.

27/19 RM vzala na vědomí žádost GO-GO Horšovský Týn, z.s. o příspěvek na pořízení mantinelů.
RM nesouhlasí s poskytnutím příspěvku z důvodu vyčerpání položky rozpočtu a doporučuje spolku
zahrnout požadavek do žádosti o dotaci na rok 2020. Vyřizuje KS.
27/20 RM projednala a schválila návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace na akci „Horšovský
Týn – Rekonstrukce hasičské zbrojnice“ mezi městem a Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň.
Dotace Plzeňského kraje se poskytuje jako účelová a investiční ve výši 471.666 Kč. RM pověřuje
starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje KS.
27/21 RM projednala podnět k pokácení dřevin na pozemku města. Jedná se o vrbu s obvodem
kmene 205 cm v Horním Metelsku na ppč.KN 18 – strom je nakloněný nad potok a soukromý
pozemek, jehož majitel opakovaně kácení požaduje. Náklon, stočení a defekt na kmeni znemožňuje
kácení lezeckou metodou a musí být použita pronajatá technika. Dle cenové nabídky p. Tomáše
Hupače, PROFI TREE WORK, Táborová 447, 345 62 Holýšov, IČO 71830979, bylo odstranění
stromu vyčísleno na 30.600 Kč bez DPH. RM ukládá oslovit ještě jednu firmu. Vyřizuje OŽP - Mgr.
Königsmarková.
27/22 RM projednala podnět k pokácení dubu na pozemku města s obvodem kmene 245 cm
v klášterní zahradě v H.Týně – strom je zcela suchý, byl poškozen záměrně neznámým pachatelem
(viz usnesení PČR odd. H.Týn o odložení trestní věci přečinu poškození cizí věci dne 29.11.2017
č.j. KRPP-132754-65/TČ-2017-030113). Dub je ze strany klášterní zahrady nepřístupný pro
techniku, pro pěší pouze přes oplocenou pronajatou zahrádku. Vzhledem k tomu, že strom je suchý
již delší dobu, nelze na jeho likvidaci použít lezeckou metodu. Káceno by proto mělo být s pomocí
pronajaté techniky z Puškinovy ulice z pozemku u čp. 92 (zpracovatel zajistil dohodu s vlastníkem).
Dle cenové nabídky p. Tomáše Hupače, PROFI TREE WORK, Táborová 447, 345 62 Holýšov,
IČO 71830979, bylo odstranění stromu vyčísleno na 40.000 Kč bez DPH. RM ukládá oslovit ještě
jednu firmu. Poté zpět do jednání RM. Vyřizuje OŽP - Mgr. Königsmarková.
27/23 RM projednala žádost o nákup vybavení pro JSDHO H. Týn a JSDHO H. Metelsko dle
cenové nabídky od firmy D.S.D. METAL plus spol. s r.o., Karlova 282/7, 301 00 Plzeň, IČO
61776548 na zásahové obleky, přilby a hasicí přístroje v celkové výši 72.150 Kč RM schvaluje
nákup vybavení. Vybavení bude částečně pořízeno z přidělených dotací. Vyřizuje KS.
27/24 RM projednala žádost ředitelky MKZ Horšovský Týn o schválení bezúplatného využití
objektu kina a technického zařízení pro konání filmového festivalu Juniorfest 2019. Jedná se o 12
dopoledních projekcí pro školy. Ostatní záležitosti, týkající se propagace, dodržení PO a BOZP,
využití pracovníků MKZ, distribuce filmových kopií apod. řeší MKZ a Juniorfest z.s. smlouvou
o vzájemné spolupráci. RM souhlasí s bezúplatným využitím objektu kina pro MFF Juniorfest
2019. Vyřizuje ředitelka MKZ.
27/25 RM projednala nabídku firmy DESIGN 4AVI, s.r.o., se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10,
IČO 07303289 na řešení prostorové akustiky ve společenském sále hotelu Šumava za celkovou
cenu 1.592.435 Kč bez DPH, kterou předložila ředitelkou MKZ Horšovský Týn. RM ukládá
zahrnout požadavek do návrhu rozpočtu na rok 2020. Vyřizuje MKZ, OFŠ.
27/26 RM projednala a schválila uzavření Městského úřadu v Horšovském Týně od 23.12 do
27.12. 2019 z důvodu technické odstávky a sanace IT systému. RM ukládá zveřejnit údaje ve
Zpravodaji města Horšovský Týn a na www stránkách. Vyřizuje KS.
27/27 RM projednala cenovou nabídku na propagaci města v Domažlickém deníku, speciální
příloha Vánoční města. RM souhlasí s objednáním propagace v rozsahu ½ strany (200x130 mm) za
cenu 18.500,-Kč. Vyřizuje MKZ.
27/28 RM souhlasí se zadáním zpracování lesních hospodářských osnov zpracovatelem Lesprojekt
východní Čechy, s.r.o., IČO 25251431, se sídlem 50002 Hradec Králové – Pražské Předměstí,

Gočárova třída 504/54 veřejnou zakázkou malého rozsahu bez výběrového řízení. Vyřizuje OŽP –
Ing. Štrba.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky
(5- 5-0-0).
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. RM 27 projednala informaci
starosty o nacenění plánované směny pozemků - Bažantnice a mapové podklady. RM projednala a
souhlasí s aktualizovaným soupisem pozemků města a se soupisem pozemků a staveb v majetku
LČR, které budou předmětem směny. Město směňuje 11,4518 ha v katastrálním území Borovice u
Horšovského Týna, Horního Metelska, Kocourova u Horšovského Týna, Křenov, Semošic a
Podražnic. LČR s.p. směňuje 3,6145 ha v katastrálním území Horšovský Týn. Směna je výhodná
jak pro LČR, tak pro město Horšovský Týn. LČR si zcelí majetek, do kterého byly vklíněny
pozemky města, dále pak jsou to pozemky v oboře Čertáno a některé části pozemků, které jsou
vedeny jako lesní cesty. Město se dostane k pozemkům tzv. Bažantnice, které jsou v současném
územním plánu vedeny jako plochy bydlení individuálního a plochy zeleně. RM postupuje věc do
jednání ZM. Vyřizuje starosta, na vědomí MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Další jednání rady města se uskuteční ve středu dne 6. 11. 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. 110/2019
Sb. (o zpracování osobních údajů).

