Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 30
ze dne 4. 12. 2019 na MěÚ v Horšovském Týně
Kontrola plnění usnesení RM č. 29
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, IČO 71830979, bylo odstranění stromu vyčísleno na 30.600 Kč bez
DPH. RM ukládá oslovit ještě jednu firmu. RM 30 byla OŽP předložena doplněná cenová nabídka
pana L. Čermáka, IČO 74843192 na pokácení výše uvedeného stromu ve výši 31.000,-Kč bez DPH.
RM po projednání vybrala jako nejvýhodnější nabídku pana Hupače, PROFI TREE WORK, IČO
71830979 za celkovou cenu 30.600,-Kč bez DPH. Vyřizuje OŽP - Mgr. Königsmarková. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
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, IČO 71830979, bylo odstranění
stromu vyčísleno na 40.000 Kč bez DPH. RM ukládá oslovit ještě jednu firmu. Poté zpět do jednání
RM. RM 30 byla OŽP předložena doplněná cenová nabídka pana L. Čermáka, IČO 74843192 na
pokácení výše uvedeného stromu ve výši 40.500,-Kč bez DPH. RM po projednání vybrala jako
nejvýhodnější nabídku pana Tomáše Hupače, PROFI TREE WORK, IČO 71830979 za 40.000 Kč
bez DPH. Vyřizuje OŽP - Mgr. Königsmarková. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Nové body k projednání
30/1 RM bere na vědomí reakci společnosti VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6,
326 00 Plzeň (zhotovitele stavby pod názvem „Sportoviště se zázemím – areál ZŠ Horšovský Týn“)
na osobní jednání ze dne 13.11.2019. Písemnost obsahuje dalších 8 příloh (posouzení nového
návrhu se smluvním rozpočtem, posouzení projektové dokumentace, původní SO 01_02_,03_06,
původní SO 04, revize SO 01_02_03_06, revize SO 04, skutečné zaměření geodetem – odkopávky).
RM trvá na plnění veřejné zakázky dle podmínek soutěže. Řeší OMIM.
30/2 RM vzala na vědomí informaci o podání žádosti na MMR o povolení výjimky z Podmínek
pro získání dotace části III. písmeno i) v rámci programu 217313-Podpora výstavby nájemních bytů
a technické infrastruktury v roce 2004 na akci: „14 TI, Horšovský Týn, ul. A. P. Čechova, parc. č.
1917/2“ evidenční číslo 2173130020 a informaci o vyhovění žádosti o prodloužení termínu
dokončení zbývajícího rodinného domu v ul. A. P. Čechova. Řeší odbor MIM.
30/3 RM po projednání schvaluje předložený návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného
břemene, který bude uzavřen mezi městem Horšovský Týn, Svazkem obcí Mikroregion Radbuza
a vlastníkem pozemku dotčeného stavbou kanalizace budované v rámci akce „Odkanalizování
a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy – 6A – Horšovský Týn“ a návrh Smlouvy
o postoupení smlouvy, která bude uzavřena v případě, že smlouva o zřízení věcného břemene byla
uzavřena s vlastníkem pozemku dotčeného uvedenou stavbou a Svazkem obcí Mikroregion
Radbuza. RM pověřuje starostu podpisem těchto smluv. Řeší odbor MIM.
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30/4 RM projednala doplněnou žádost společnosti První SaZ a.s., Wenzigova 79/8, Plzeň –
projektanta
stavby
o
vyjádření
ke
stavbě
pod
názvem
„16010-040621
RVDSL1818_C_P_HTYN1HR_MET“ - jedná se o umístění nového síťového rozvaděče a jeho
napojení na stávající infrastrukturu CETIN, která se dotkne pozemku města KN 2278/27, k. ú.
Horšovský Týn. RM souhlasí se stavbou dle předložené žádosti. 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. Před vydáním příslušného stavebního povolení bude uzavřena Smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 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. Návrh smlouvy bude předložen do dalších jednání RM. Řeší
odbor MIM.
30/5 RM bere na vědomí žádost společnosti ABERZA s.r.o. se sídlem Wolkerova 29, 32600 Plzeň
o odprodej pozemků v Horšovském Týně v Lidické ulici, které jsou majetkem města za účelem
výstavby bytových domů ve městě Horšovský Týn, podle studie “U OBORY, III. ETAPA”. Žadatel
ve své žádosti uvádí, že úspěšně realizovat bytový dům v Horšovském Týně, Pivovarské ulici.
Žádá o spolupráci vedoucí k umožnění výstavby. RM ukládá starostovi projednat možnosti
s žadatelem. Město v dané lokalitě vlastní pouze část pozemků. Dle územní studie lze dílčí etapy
dále dělit na menší celky, ale musí zde být zřejmá návaznost na stávající a novou technickou
infrastrukturu vč. přeložení HOZ a zachování veřejných ploch. Zpráva do dalších jednání RM. Řeší
starosta.
30/6 RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy Horšovský Týn, okres
Domažlice, příspěvková organizace za školní rok 2018/2019, kterou předložil ředitel školy Mgr.
Janský. Vyřizuje ředitel ZŠ.
30/7 RM projednala žádost o přidělení městského bytu, kterou předložil sociální pracovník Bc.
Holeček, referent OSV MěÚ H. Týn. Důvodem přidělení bytu je ztráta bydlení z důvodu
nezaviněného požáru nájemního bytu v Borovici. V současné době je bez přístřeší a bez možnosti
zajistit si náhradní bydlení. OSV pomohl zajistit oblečení a vyřízení potřebných dávek. RM souhlasí
s přednostním přidělením městského bytu a ukládá Bytes vyvěsit záměr pronájmu bytu ve zkrácené
15ti denní lhůtě. Řeší OSV, Bytes HT.
30/8 RM projednala nabídku na zpracování obsahu zadávací dokumentace pro finální výběr
projektanta na zpracování PD a využití objektu staré školy v ul. Vrchlického, Horšovský Týn
předloženou Regionální rozvojovou agenturou Šumava, zastoupenou panem Fedorovem. Cena za
práci cca 10.000,- Kč až 20.000,-Kč dle rozsahu služeb. RM rozhodla nevyužit nabídky. Vyřizuje
KS.
30/9 RM vzala na vědomí informaci starosty o výsledku jednání se SŽDC ve věci týkající se
odpovědi na žádost o zabezpečení přejezdů v H. Týně a žádosti o souhlas se zrušením železničních
přejezdů P666, P667, P669 v souvislosti s vybudováním cyklostezky H. Týn – Semošice. RM
ukládá starostovi projednat žádosti s dopravním projektantem. Vyřizuje starosta.
30/10 RM vzala na vědomí návrh výsadby stromů ve Vrchlického ulici, Horšovský Týn, kterou
předložil starosta města. RM ukládá OŽP – Mgr. Königsmarkové se vyjádřit k návrhu do dalšího
jednání RM s ohledem na ochranná pásma technické infrastruktury. Vyřizuje starosta, OŽP.
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30/11 RM projednala nabídky na pořízení služebního vozidla pro potřeby Odboru sociálních věcí
MěÚ formou operativního leasingu. Jako cenově nejvýhodnější byla vybrána nabídka společnosti
AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o., Borská 59, 301 00 Plzeň, typ vozidla Škoda Fabia 1,0
TSI. RM souhlasí s pořízením vozidla formou operativního leasingu od společnosti ŠkoFIN s.r.o.,
Pekařská 6, 155 00 Praha 5 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje místostarosta.
30/12 RM projednala cenovou nabídku na PD – demolice objektu č.p. 17, Podražnice od firmy MP
technik spol. s r.o., IČO 05360889, Francouzská 149, 345 62 Holýšov s celkovou cenou 34.000 Kč
bez DPH. RM souhlasí s objednáním. Vyřizuje místostarosta, Bytes.
30/13 RM projednala cenovou nabídku na PD – demolice objektu HZ Podražnice od firmy MP
technik spol. s r.o., IČO 05360889, Francouzská 149, 345 62 Holýšov s celkovou cenou 24.000 Kč
bez DPH. RM souhlasí s objednáním. Vyřizuje místostarosta, Bytes.
30/14 RM projednala podnět SDH Věvrov na údržbu MVN ve Věvrově. RM projednala cenové
nabídky na provedení údržby MVN (malé vodní nádrže) ve Věvrově. Cenově nejvýhodnější je
nabídka firmy PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o., IČO 49791788, Luby 175, 339 01
Klatovy, za 118.461 Kč vč. DPH. RM souhlasí s objednáním po zajištění financování v rozpočtu na
rok 2020. Vyřizuje místostarosta.
30/15 RM projednala Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce hasičské zbrojnice
H. Týn“ mezi dodavatelem Václav Pivoňka, IČO 10056408 a Městem Horšovský Týn ve věci
platebních podmínek (cena díla se nemění). RM schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo a pověřuje
starostu podpisem. Vyřizuje Bytes.
30/16 RM ukládá místostarostovi opakovaně vypsat výběrové řízení na kronikáře z důvodu, že se
ve stanoveném termínu nepřihlásil žádný vhodný kandidát. Vyřizuje místostarosta.
30/17 RM bere na vědomí žádost o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové
kázně, které bylo vyměřeno platebním výměrem. RM postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje OFŠ.
30/18 RM projednala žádost o vyplacení splátky ve výši 5.000 Kč za splnění závazků a úkolů dle
smlouvy s městem za rok 2019 (údržba veřejného prostranství v Tasnovicích). Odbor ŽP MěÚ
potvrdil splnění podmínky týkající se údržby VP. RM souhlasí s vyplacením částky. Vyřizuje KS,
OFŠ.
30/19 RM projednala žádost SDH Horní Metelsko o vyplacení částky ve výši 3.000 Kč za splnění
závazků a úkolů dle smlouvy s městem za rok 2019 (splnění závazků v oblasti požární ochrany).
RM souhlasí s vyplacením částky. Vyřizuje KS, OFŠ.
30/20 RM projednala návrh termínů jednání RM na 1. pololetí 2020. Předběžné termíny jednání
RM na I. pololetí 2020 jsou: 8.1., 22.1., 5.2., 26.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6.,
24.6.2020. Vyřizuje tajemnice, na vědomí vedoucí odborů a ředitelé p.o a s.r.o..
30/21 RM projednala návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě uzavřené mezi městem a společností
GORDIC spol. s r.o. se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČO 47903783 o komplexní podpoře
provozu a užití systému GORDIC z 30.12.2013. Předmětem dodatku je rozšíření systému o další
produkty a rozšíření počtu licencí. Udržovací poplatek za rok 2019 a další léta činí ročně
323.870 Kč bez DPH. RM souhlasí s uzavřením dodatku a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje
KS.

3

30/22 RM projednala návrh smlouvy o dílo na „Zpracování lesních hospodářských
zařizovací obvod Horšovský Týn 1.“ za podmínek v ní uvedených se zpracovatelem
východní Čechy, s.r.o., IČO 25251431, se sídlem 500 02 Hradec Králové – Pražské
Gočárova třída 504/54. Předpokládaná cena za zpracování činí 430.155 Kč včetně
souhlasí s návrhem smlouvy a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje OŽP, starosta.

osnov pro
Lesprojekt
Předměstí,
DPH. RM

30/23 RM projednala návrh ceníku na pronájem kinosálu, Prokopa Holého 128, Horšovský Týn
předložený ředitelkou MKZ Horšovský Týn. RM po úpravě schvaluje ceník na pronájem kinosálu.
Vyřizuje MKZ.
30/24 RM po projednání schvaluje smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 19_SOP_01_4121600874,
předloženou společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, pro
neměřený odběr pro kamerový systém města v Gorkého ulici. RM pověřuje místostarostu podpisem
této smlouvy. Vyřizuje místostarosta.
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) 29/1 RM projednala návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Horšovský Týn a společností KARPEM a.s., náměstí Republiky 59, Horšovský Týn. Věcné
břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování inženýrských sítí vybudovaných
v rámci akce „Horšovský Týn obytná zóna K.O.S. - vodovod a kanalizace“ – vodovodní řad
a kanalizační stoka v pozemku KN 1915/1, k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčený
pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: Města Horšovský Týn. Služebnost
bude zřízena za jednorázovou úplatu stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3347/81/19 ze
dne 4.11.2019, vyhotoveného znalcem ve výši 213.390,- Kč + DPH v platné výši. Náklady spojené
s vyhotovením znaleckého posudku a s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí oprávněný.
Rozsah zatížení pozemků věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 2851-103/2019
ze dne 25.4.2019 vyhotoveného na náklady oprávněného. RM odkládá rozhodnutí ve věci schválení
smlouvy. RM ukládá starostovi projednat návrh OMIM s vedením společnosti KARPEM a.s.;
výsledek jednání předložit zpět do jednání RM. RM 30 starosta informoval o jednání s jednatelem
firmy KARPEM a.s., kde byly předloženy návrhy na řešení. Město čeká na vyjádření firmy. Řeší
starosta spolu s OMIM.
Různé a všeobecná diskuse
1) Rada města skončila v 17:50 hod.
2) Další jednání rady města se uskuteční ve středu dne 18. 12. 2019 v kanceláři starosty. 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

3) Předběžné termíny RM na I. pololetí 2020: 8.1., 22.1., 5.2., 26.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4.,
13.5., 27.5., 10.6., 24.6.2020
4) Předběžné termíny jednání ZM na II. pololetí 2019: 9. 12. 2019
5) Předběžné termíny jednání ZM na I. Pololetí 2020: 3.2., 23.3., 11.5., 22.6.2020
Zápis zpracovala, za vyřízení písemností a evidenci příloh, pokud není stanoveno jinak, odpovídá
tajemnice.
…...................................
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).
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