Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 33
ze dne 22. 1. 2020 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 32
a) 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. RM 33 projednala návrh na
výsadbu a ukládá starostovi podat žádost o dotaci. Vyřizuje starosta, OŽP. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
b) 32/4 RM projednala návrh Bytes HT na instalaci kovové zábrany u Mariiny lékárny,
Dobrovského ul. z důvodu neustálého poškozování omítky neopatrnými a bezohlednými řidiči. RM
ukládá Bytesu HT předložit cenovou nabídku včetně vyjádření ODSH. RM 33 projednala cenovou
nabídku předloženou firmou Bytes HT na zřízení parkovacích dorazů v celkové výši 10.708,50 Kč
včetně DPH. RM souhlasí s realizací. Vyřizuje Bytes HT, ODSH. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Nové body k projednání
33/1 RM bere na vědomí informaci nájemce městských kotelen – společnosti Bytes HT s r.o.
o celkovém skutečně vyrobeném množství tepelné energie za rok 2019. Nájem za kotelny dle platné
nájemní smlouvy ve znění dodatků pro rok 2020 činí 871 803 Kč + DPH (výše nájemného za rok
2019 navýšená o průměrnou míru inflace předchozího roku). Řeší odbor MIM.
33/2 RM projednala informaci MIM ve věci aktualizace základní ceny zásad tvorby cen pozemků,
které bude město prodávat. RM doporučuje aktualizovat podmínky prodeje a ukládá odboru MIM
připravit podklady do jednání ZM. Vyřizuje odbor MIM.
33/3 RM vzala na vědomí informaci o výsledku revize údajů katastru nemovitostí katastrálního
území Věvrov dle Protokolů č. 1 – 8 a 70 předložených Katastrálním úřadem pro PK, KP
Domažlice. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
33/4 RM projednala předložený materiál odboru MIM ve věci majetkoprávního vypořádání uzavření Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci a Nájemní smlouvy č. 12N20/30
k pozemkům KN 19/2, 19/3 k. ú. Horní Metelsko s následným podáním žádosti na Státní
pozemkový úřad o převod těchto pozemků pod stavbou studny města a přístupu k ní. RM schvaluje
návrh Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci (užívání parcel od 1.10.2019 –
29.2.2020) a Nájemní smlouvy č. 12N20/30 (platné od 1.3.2020 na dobu neurčitou) k pozemkům
KN 19/2, 19/3, kú. Horní Metelsko. Roční nájemné činí 736,- Kč, s tím, že každý další rok bude
provedena valorizace nájmu. Řeší odbor MIM.
33/5 RM po projednání schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. 9900101000_1/VB mezi městem Horšovský Týn a společností GasNet s.r.o., Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a
provozování plynárenského zařízení – „Plynovodní přípojka Horšovský Týn, k č.p. 28, Pivovarská
ul.“ a to na pozemku KN 2313/1 k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v
souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem – vlastníka a správce plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši, minimální sazba činí 10.000,- Kč +
DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem bude vyznačen v geometrickém
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plánu. Náklady na úhradu jednorázové úplaty a náklady spojené s vkladem práva do katastru
nemovitostí hradí investor stavby před podpisem smlouvy. RM pověřuje starostu podpisem této
smlouvy. Řeší odbor MIM.
33/6 RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení pod názvem „Výměna stropu v kanceláři
stavebního odboru ve městě Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, Horšovský Týn 346 01 “. Na
adresu zadavatele byly doručeny 2 nabídkové ceny. RM přiděluje tuto veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou: firmě DSP Domažlice s.r.o.,
Havlíčkova 6, Domažlice 344 01 IČO: 25200631 s celkovou nabídkovou cenou ve výši 409 147,77
Kč bez DPH, tj. 495 068,80 Kč vč. DPH 21 %. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem. Řeší odbor MIM.
33/7 RM vzala na vědomí výroční zprávu podle §18 zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019. Zprávu předložila tajemnice. Zpráva bude
umístěna na webových stránkách města. Vyřizuje tajemnice.
33/8 RM schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní období 2020.
Schválený sazebník bude zveřejněn webových stránkách města. Vyřizuje KS a OFŠ.
33/9 RM schvaluje platový výměr ředitelky Chráněné dílny Horšovský Týn p. o., v souvislosti
s nařízením vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterým se
s účinností od 01.01.2020 navyšuje stupnice platových tarifů. Vyřizuje OFŠ.
33/10 RM projednala návrh RO č. 1/2020 a věc postupuje do jednání ZM. Vyřizuje ZM, OFŠ.
33/11 RM projednala návrhy veřejnoprávních smluv mezi městem Horšovský Týn
a Tělovýchovnou jednotou Dynamo Horšovský Týn, z.s. o poskytnutí dotace na údržbu sport.
zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo ve výši 270 tis. Kč a o poskytnutí dotace na správce
stadionu ve výši 420 tis. Kč a doporučuje ZM schválení těchto smluv. Vyřizuje ZM.
33/12 RM pověřuje paní Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn
k zastupování Města Horšovský Týn při jednání ve věci prodloužení doby omezení svéprávnosti
a opatrovnictví posuzovaného vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod č.j.: 13 P 16/2017-957,
8 P a Nc 11/2020, 8 P a Nc 12/2020. Vyřizuje OSV.
33/13 RM projednala a doporučuje ZM vyhlásit dle Zásad a pravidel pro poskytování dotací
z rozpočtu Města Horšovský Týn na rok 2020 tyto programové dotace: „Jednorázové akce pro
mládež“, „Reprezentace města“, „Podpora činnosti - sport a tělovýchova - reprezentace města
v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ s termínem pro podání žádostí o dotaci od 9.3. do
10.4. 2020. Vyřizuje ZM.
33/14 RM projednala dopis sdružení „LUNGTA“ se sídlem Dlouhá 33, Praha se žádostí o opětovné
připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“, která se uskuteční dne 10. března 2020, kdy bude
připomenuto 61. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase, při němž zemřeli desítky
Tibeťanů. RM doporučuje ZM připojení se k uvedené akci „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské
vlajky dne 10. března 2020 na budově MěÚ – nám. Republiky 52, Horšovský Týn. Řeší KS, ZM.
33/15 RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu „Program stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje 2020“ na akci „Oprava místní komunikace v místní části Oplotec“.
Vyřizuje starosta.
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33/16 RM schvaluje podání žádosti o dotaci na vypracování projektové dokumentace k územnímu
a stavebnímu řízení na stavbu „Mezinárodní cyklostezka CT3 Horšovský Týn – Semošice“,
z dotačního programu „PODPORA ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLISTICKÉ
DOPRAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2020“. Vyřizuje starosta.
33/17 RM na základě podnětu hodnotící komise rozhodla o vyloučení účastníka zadávacího řízení
na veřejnou podlimitní zakázku na stavební práce na akci „Oprava objektu sýpky v Horšovském
Týně“, společnosti DRAGUN spol. s r.o., se sídlem Tlumačov 71, 344 01 Tlumačov, IČO 063
34 091, z důvodu, že nabídka nebyla zpracována v souladu s Výzvou k podání nabídek a Zadávací
dokumentací, jelikož neobsahovala a údaje požadované zadavatelem – předložení seznamu členů
realizačního týmu vč. profesního životopisu. Vyřizuje MIM, starosta.
33/18 RM na základě podnětu hodnotící komise rozhodla o vyloučení účastníka zadávacího řízení
na veřejnou podlimitní zakázku na stavební práce na akci „Oprava objektu sýpky v Horšovském
Týně“, společnosti STUCCO TM MĚSTO TOUŠKOV, s.r.o., se sídlem Újezdská 82, 330 33 Město
Touškov, IČO 048 74 391, z důvodu, že nabídka nebyla zpracována v souladu s Výzvou k podání
nabídek a Zadávací dokumentací, jelikož neobsahovala a údaje požadované zadavatelem –
předložení seznamu členů realizačního týmu vč. profesního životopisu. Vyřizuje MIM, starosta.
33/19 RM ruší zadávací řízení na podlimitní zakázku na stavební práce na akci „Oprava objektu
sýpky v Horšovském Týně“. Vyřizuje MIM.
33/20 RM projednala a schválila výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku ve zjednodušené
podlimitní řízení na akci Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“. RM ukládá odboru MIM ve
spolupráci se společností DOMOZA projekt s.r.o., vypsat nové zadávací řízení. Vyřizuje MIM.
33/21 RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce na akci: „Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“ ve složení:
Ing. Josef Holeček (náhradník D. Škopek), Jiří Aulík (náhradník M. Ježková), Bc. Lucie Soukupová
(DOMOZA projekt s.r.o.) a Ing. Helena Semonská (H.T. PROJEKT spol.s r.o.), Ing. Jiří Jánský.
Vyřizuje MIM.
33/22 RM vzala na vědomí informační zprávu o návštěvě hejtmana Plzeňského kraje pana Ing.
Josefa Bernarda v našem městě. Vyřizuje starosta.
33/23 RM projednala žádost o povolení použití znaku města Horšovský Týn na reklamním
a informačním plakátu Horšovský Týn, Staňkov, Holýšov, firmě KOMPAKT spol. s r.o.,
Českomoravská reklamní agentura, se sídlem Opletalova 683, 290 01 Poděbrady, IČO 49551027.
RM souhlasí s použitím znaku města Horšovský Týn na reklamním a informačním plakátu,
Horšovský Týn, Staňkov, Holýšov. Vyřizuje KS.
33/24 RM projednala zprávu předloženou společností Bytes HT o technickém stavu dlouhodobě
nevyužívaných objektů ve vlastnictví města a ukládá dopracovat zprávu do příštího jednání RM a
poté postoupit do jednání ZM. Vyřizuje Bytes HT.
33/25 RM projednala a ukládá doplnit Plán zimní údržby MK města Horšovský Týn pro období
2020 – 2023 předložený společností Bytes HT o nezahrnuté ulice. Vyřizuje Bytes HT.
33/26 RM bere na vědomí ceník zahradnických prací a svozu SKO pro město Horšovský Týn na
rok 2020 a dále ceník služeb na rok 2020 předložených společností Bytes HT. Vyřizuje Bytes HT.
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33/27 RM projednala žádost Českého svazu včelařů, z.s. se sídlem nám. Republiky 52, Horšovský
Týn o možnost pořádat členské schůze v prostorách hasičské zbrojnice (HZ). SDH H. Týn proti
žádosti nemá námitek za předpokladu splnění předem stanovených podmínek. RM souhlasí
s možností pořádání schůzí v HZ. Vyřizuje KS.
33/28 RM projednala žádost Římskokatolické církve se sídlem nám. Republiky 3, Horšovský Týn
o přidělení dotace na rekonstrukci varhan v kostele sv. Apolináře v H. Týně ve výši 400 tis. Kč. RM
postupuje věc do jednání ZM s doporučením částku snížit na 100 tis. Kč. Vyřizuje KS.
33/29 RM po projednání souhlasí s podáním žádosti o finanční prostředky z dotačních programů
Plzeňského kraje (dále jen „PK“) na rok 2020, jejichž předmětem je podpora kultury v PK, podpora
činnosti informačních center na území PK, podpora rozvoje venkovského a industriálního
cestovního ruchu v PK a mikrogranty PK na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro
rok 2020. Případné přijetí a vypořádání dotací bude v souladu s ustanovením §27 odst. 5 a §28
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů. Vyřizuje MKZ, OFŠ.
33/30 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise přidělila byt č. 1, Lobkovicova 116,
Horšovský Týn o velikosti 1+1 v přízemí, o výměře 50,10 m². Vyřizuje Bytes HT.
33/31 RM bere na vědomí návrh na schválení pořízení Změny č. 2 územního plánu Horšovský Týn
zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona. RM postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje
OVÚP.
33/32 RM bere na vědomí návrh na schválení pořízení Změny č. 3 územního plánu Horšovský Týn.
RM postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje OVÚP.
33/33 RM bere na vědomí návrh na schválení pořízení Změny č. 4 územního plánu Horšovský Týn.
RM postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje OVÚP.
33/34 RM bere na vědomí návrh na zamítnutí pořízení Změny č. 5 územního plánu Horšovský Týn.
RM postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje OVÚP.
33/35 RM bere na vědomí návrh na spolupracujícího zastupitele pro pořízení změn ÚP a to takto:
zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem Změny č. 2, 3 a 4 Územního plánu Horšovský Týn
bude starosta města, Ing. Josef Holeček (v souladu §47 odst. 1 stavebního zákona - určený
zastupitel). Pořizovatelem změn ÚP bude odbor výstavby a územního plánování, Městského úřadu
Horšovský Týn. RM postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje OVÚP.
33/36 RM projednala cenovou nabídku na zpracování zakázky „Změna č. 2, 3, 4 územního plánu
města Horšovský Týn“ předloženou firmou MSP, projektová kancelář s.r.o., se sídlem náměstí
Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČO 06094261. Cena zakázky se skládá z těchto částí:
Změna č. 2 – 42.350 Kč včetně DPH, Změna č. 3 - 60.500,-Kč včetně DPH, úplné znění ÚP po
vydání změn č. 2 a č. 3 – 66.550,-Kč včetně DPH, Změna č. 4 - 78.650,-Kč a úplné znění ÚP po
vydání změny ÚP č. 4 – 66.550,-Kč včetně DPH. RM souhlasí s pořízení dle cenové nabídky,
zároveň RM schvaluje znění smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy až po projednání změn
ÚP města Horšovský Týn v ZM. Vyřizuje starosta.
33/37 RM projednala a schválila návrh dodatku č. 11 smlouvy o dílo č. VS-OH/1/2004 – odpadové
hospodářství včetně úklidu města uzavřenou mezi městem Horšovský Týn a firmou Bytes HT spol
s r.o., se sídlem Pivovarská 22, 346 01 Horšovský Týn, IČO 252 46 097. Dodatek č. 11 obsahuje
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změnu v čl. VII bodu 2 smlouvy týkající se ceny díla podle schváleného RO č. 5/2019, které
schválila ZM č. 8 dne 4.11.2019. Vyřizuje OŽP, Bytes HT.
33/38 RM projednala informaci tajemnice o posouzení zákonnosti návrhu OZV na evidence psů a
OZV o místním poplatku ze psů. Dozorový orgán uvedl, že nebyl shledán rozpor se zákonem, ale
doporučil provést mírné zněny v čl. 4. RM projednala návrh opravené OZV a oba návrhy OZV
postupuje do jednání ZM s doporučením vydat obě OZV. Vyřizuje tajemnice, ZM.
33/39 RM projednala informaci tajemnice o připomínkách k návrhům OZV o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství a OZV za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Připomínky dozorového orgánu
MVČR byly zapracovány do návrhů obou OZV. RM po projednání postupuje obě OZV do jednání
ZM a doporučuje obě OZV vydat. Vyřizuje tajemnice, ZM.
33/40 RM projednala a schválila návrh programu jednání ZM č. 10, které se bude konat 3.2.2020.
Vyřizuje KS, na vědomí ředitelé p.o. a s.r.o., vedoucí odborů, knihovna..
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 18 hod.
2) Další jednání rady města se uskuteční ve středu dne 5.2.2020 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.
3) Předběžné termíny RM na I. pololetí 2020: 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 I. Pololetí 2020: 3.2., 23.3., 11.5., 22.6.2020
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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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