Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 32
ze dne 8. 1. 2020 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 31
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. Vyřizuje starosta, OŽP.
b) 31/6 RM mění usnesení č. 27/11 ze dne 23.10.2019 následovně: RM bere na vědomí informaci
vedoucího OFŠ o tom, že vedlejší hospodářská činnost města – zpracování mzdové agendy a
koupaliště Podhájí, již negeneruje žádné výnosy a náklady z činnosti, tudíž se ani nemění zůstatek
na účtě VHČ. Z tohoto důvodu tato VHČ fakticky neexistuje. RM odkládá svoje rozhodnutí do
dalšího jednání RM. RM 32 projednala doplněnou informaci. Tajemnice zároveň informovala o
vedení agendy mezd pro Chráněnou dílnu p.o. s účinností od 1.1.2020. RM po projednání rozhodla,
že vedení agendy mezd pro CHD bude bezúplatně. RM souhlasí s ukončením vedlejší hospodářské
činnosti a ukládá OFŠ činit kroky spojené s ukončením (zrušení účtu atd.) Vyřizuje OFŠ. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
c) 31/16 RM projednala cenové nabídky na projektovou dokumentaci CYKLOTRASY CT3 –
úseky L1, L2 a část L3 (Křenovy – Semošice). RM schvaluje cenovou nabídku firmy Ptáčník –
Dopravní stavby s.r.o., se sídlem Cihlářská 552, Domažlice, za nabídkovou cenu 158.000 Kč bez
DPH, cena s DPH je 191.180 Kč. RM souhlasí s cenovou nabídkou a ukládá předložit návrh
smlouvy o dílo do příštího jednání RM. RM 32 ruší usnesení RM 31/16. Vyřizuje KS. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
Nové body k projednání
32/1 RM projednala informaci o předloženém návrhu Dohody o změně hranic obcí – obce Miřkov
(katastrální území Křakov) a města Horšovský Týn (katastrální území Dolní Metelsko), kterou je
řešena druhá etapa návrhu změn hranic obcí. RM postupuje návrh Dohody do jednání ZM
s doporučením schválit Dohodu o změně hranic obcí a ukládá odboru MIM připravit podklady pro
jednání ZM. Řeší odbor MIM.
32/2 RM projednala informaci o předloženém návrhu kupní smlouvy k nákupu pozemku KN 856 výměra 133 m2, ostatní plocha-jiná plocha, k. ú. Tasnovice, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do
vlastnictví města Horšovský Týn. Kupní cena stanovena ve výši 24.550 Kč. Splatnost kupní ceny je
ve lhůtě do 30 dnů ode dne zaslání výzvy prodávajícím k úhradě kupní ceny. RM postupuje návrh
kupní smlouvy do jednání ZM s doporučením schválit nákup pozemku KN 856, k. ú. Tasnovice
z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví města dle předloženého návrhu kupní smlouvy a ukládá
odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
32/3 RM po projednání schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty
mezi městem Horšovský Týn a K. K. Služebnost se zřizuje jako služebnost pozemková spočívající
v právu přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 145/1 přes pozemky města parc.č. 141/2, 1060/20,
1060/19, 1060/18, vše v k.ú. Horšovský Týn. Rozsah služebnosti je stanoven geometrickým plánem
č. 2850-78/2019 ze dne 4.4.2019 vyhotoveného na náklady povinného. Jednorázová náhrada za
zřízení služebnosti byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 3345/79/19 ze dne 20.10.2019
vyhotoveném znalcem ve výši 6.590 Kč. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a s
vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí povinný. RM pověřuje starostu podpisem této
smlouvy. Řeší odbor MIM.
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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. Vyřizuje Bytes, ODSH.
32/5 RM zmocňuje Bc. Ivetu Křížovou, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu
Horšovský Týn ve věci podání a podpisu ,,Finančního vypořádání příspěvku na výkon sociální
práce s výjimkou agendy SPOD pro rok 2019“. Vyřizuje KS a OSV.
32/6 RM zmocňuje Bc. Ivetu Křížovou, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu
Horšovský Týn ve věci podání a podpisu ,,Žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výkon sociální
práce s výjimkou agendy SPOD pro rok 2020“. Vyřizuje KS a OSV.
32/7 RM projednala návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce předmětu uzavřené dne 2.3.2015
mezi Městem Horšovský Týn a NPÚ, se sídlem Valdštejnské náměstí 3, Praha 1, IČO 75032333,
o výpůjčce movitých věcí mimo NPÚ z mobiliárního fondu hradu a zámku Horšovský Týn. Tímto
dodatkem se prodlužuje doba výpůjčky i platnost smlouvy o výpůjčce do 31.12.2022. RM souhlasí
s návrhem dodatku a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS, MIM.
32/8 RM projednala žádost SDH Horšovský Týn o vyplacení částky ve výši 30.000,-Kč za splnění
závazků a úkolů dle Dohody o spolupráci v oblasti požární ochrany za rok 2019. RM souhlasí
s vyplacením celkové částky. Vyřizuje KS a OFŠ.
32/9 RM projednala žádost o možnost konání svatby v prostorách kaple ve Svinné termínu
6. 6. 2020. RM nemá námitek a souhlasí s uskutečněním obřadu za podmínek dodržení bezpečnosti
návštěvníků a odpovědnosti za případné poškození inventáře. Za toto odpovídá žadatel/ka. Vyřizuje
KS.
32/10 RM projednala žádost SOŠ a SOÚ Horšovský Týn, J. Littrowa 122, o realizaci oprav budovy
Nádražní 43, Horšovský Týn. Jedná se o opravu podlahové krytiny s kalkulací cca 20 tis. Kč. Na
opravách se budou podílet žáci v rámci praktického vyučování. RM souhlasí s realizací oprav
a ukládá zahrnout opravu do plánu velkých oprav. Vyřizuje Bytes HT.
32/11 RM vzala na vědomí zápis z kontroly dodržení podmínek dotace Pečovatelská služba
(identifikátor: 2616900). Při kontrole byly zjištěny drobné nedostatky, které lze dle protokolu č. j.
PK- SV/7006/19 ze dne 11. 11. napravit. Opatření k nápravě byla zaslána ve stanovené lhůtě
Krajskému úřadu PK. Vyřizuje OSV, OFŠ.
32/12 RM schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kaple Panny Marie u kláštera
v Horšovském Týně z dotačního programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského
kraje“. Vyřizuje starosta, KS.
32/13 RM schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kaple Panny Marie Bolestné
v Podražnici z dotačního programu „Obnova historického stavebního fondu v památkových
rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora
tvorby plánů ochrany na území Plzeňského kraje. Vyřizuje starosta, KS.
32/14 RM projednala vyhodnocení stávajícího systému odkanalizování a navrhovaného
výhledového stavu pro celé město Horšovský Týn. Zpracovatel generelu kanalizace pro město
Horšovský Týn seznámil přítomné s průběhem prací na matematickém modelu kanalizační sítě,
s výsledky hydrotechnických výpočtů a navrhovanými opatřeními na kanalizaci. V další části
jednání zpracovatel generelu seznámil přítomné s návrhem odkanalizování města pro výhledový
stav rozvoje města dle územního plánu. Finální verze bude předložena do konce ledna 2020.
Vyřizuje starosta.
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32/15 RM projednala informaci starosty o jednání se zástupci římskokatolické farnosti Horšovský
Týn ve věci převodu pozemků v areálu hřbitova H. Týn za účelem řádného provozování pohřebiště.
RM souhlasí s požádáním o bezúplatný převod pozemků z majetku farnosti do majetku města. RM
ukládá starostovi odeslat žádost o bezúplatný převod. Vyřizuje starosta.
32/16 RM projednala informaci kanceláře starosty o možnosti podání žádosti o poskytnutí dotace
v roce 2020 z podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití - DT2
Revitalizace a rekonstrukce – Areál kapucínského kláštera v Horšovském Týně – klášterní kostel.
RM po projednání postupuje schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci klášterního kostela Areálu kapucínského kláštera H. Týn do jednání ZM, které se uskuteční dne 3.2.2020. Vyřizuje KS,
na vědomí MIM.
32/17 RM schválila aktualizovanou přílohu k vnitřnímu předpisu „Oběh účetních dokladů“ –
Seznam oprávněných pracovníků ke schvalování účetních operací dle zákona č. 320/2001 Sb.
Vyřizuje OFŠ.
32/18 RM vzala na vědomí informaci tajemnice, že z důvodu neobsazení uvolněné pozice vedoucí
odboru majetku a investic (opakovaně vypsané výběrové řízení, do kterého se nikdo nepřihlásil)
byla pověřena dočasně vedením odboru majetku a investic paní Martina Ježková s účinností od
10.1.2020. Vyřizuje tajemnice.
32/19 RM tajemnice informovala o vedení agendy mezd pro Chráněnou dílnu p.o. s účinností od
1.1.2020. RM po projednání rozhodla, že vedení agendy mezd pro CHD bude město provádět
bezúplatně. RM zároveň projednala návrh smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Městem
Horšovský Týn a Chráněnou dílnou p.o.. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv
a povinností při zpracování osobních údajů při vedení agendy mzdy. Vyřizuje tajemnice, OFŠ.
32/20 RM projednala nabídku na zpracování PD od Ing. Jaroslava Rojta, Vodní 27, 34401
Domažlice, IČ 122 85 447 na akci Mezinárodní cyklostezka CT3 Horšovský Týn- Semošice. RM
po projednání schvaluje smlouvu o dílo na vypracování PD pro územní řízení a ke stavebnímu
povolení k výše uvedené nabídce za celkovou cenu 179.000,- Kč bez DPH. Vyřizuje KS.
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.
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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 17:30 hod.
2) Další jednání rady města se uskuteční ve středu dne 22.1.2020 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: 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 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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