Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 38
ze dne 15. 4. 2020 na MěÚ v Horšovském Týně
4) Nové body k projednání
38/1 RM po projednání schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
mezi městem Horšovský Týn a ČR – Státním pozemkovým úřadem. Věcné břemeno – služebnost
spočívá v právu zřízení a provozování inženýrské sítě – kanalizační zařízení včetně jeho
příslušenství vybudované v rámci stavby „Odkanalizování města Horšovský Týn – část Horšov,
II. etapa“ a to na pozemcích KN 1586/13, 2462/1 v k.ú. Horšov, vstupu a vjezdu na dotčené
pozemky v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: Města Horšovský Týn. Věcné
břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 43.420 Kč. Rozsah zatížení pozemků
věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 212-106/2019 ze dne 6.5.2019,
vyhotoveného na náklady oprávněného. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor
MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
38/2 RM projednala informaci odboru MIM o možnosti podání žádosti o bezúplatný převod
pozemku pod tělesem místní komunikace označené jako „33b - cesta v Horšově“ na pozemku
parc.č. 2459/3, kú. Horšov. který je ve vlastnictví ČR - hospodaření se svěřeným majetkem –
Státní pozemkový úřad do vlastnictví Města Horšovský Týn. RM postupuje tento materiál do
jednání ZM s doporučením schválit bezúplatné nabytí pozemku č. 2459/3, kú. Horšov a ukládá
odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit
z usnesení.
38/3 RM projednala informaci odboru MIM o možnosti podání žádosti o bezúplatný převod
pozemku pod tělesem komunikace označené jako „28c - cesta“ na pozemku parc.č. 2439, k.ú.
Horšovský Týn, který je ve vlastnictví ČR - hospodaření se svěřeným majetkem – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Horšovský Týn. RM postupuje tento
materiál do jednání ZM s doporučením schválit bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2439, k.ú.
Horšovský Týn a ukládá odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM, pro
účely RM vyřadit z usnesení.
38/4 RM projednala žádost o odkoupení části pozemku města parc.č. KN 793/1, k.ú. Tasnovice
z důvodu dalšího využívání komunikace pro soukromé účely. Pozemek je zahrnut do ploch
veřejných prostranství. Po této komunikaci jsou též přístupné i další okolní pozemky ve vlastnictví
jiných vlastníků než žadatelky. V k.ú. Tasnovice zahájeny komplexní pozemkové úpravy. RM
nesouhlasí s prodejem požadované části pozemku parc.č. 793/1, k.ú. Tasnovice. Řeší odbor MIM,
pro účely RM vyřadit z usnesení.
38/5 RM po projednání schvaluje zadávací dokumentaci na zhotovitele veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce pod názvem „VO Domažlická ulice" a ukládá OMIM vypsat výběrové
řízení na uvedenou akci. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
38/6 RM na základě žádosti Bytes HT, spol. s r.o., provozovatele plynových kotelen, odsouhlasila
výměnu 2 ks zásobníků teplé vody OKC 300 NTRR/1Mpa nepřímotopný Dražice za nepřímotopný
ohřívač vody Brilon HT 300ERMR. Výměna se uskuteční v plynové kotelně ul. Vančurova,
č. p. 238, Horšovský Týn z důvodu prorezavění topné vložky. Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
38/7 RM projednala žádost SDH Líně, Náměstí 1. Máje 449, 330 21 Líně, IČO 49746448
o pronájem areálu bývalého kempu Podhájí v termínu od 15.8.2020 do 22.8.2020 za účelem
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pořádání 9. ročníku hasičského soustředění dorostu a mládeže SDH obce Líně. RM souhlasí
s pronájmem dle žádosti. Vyřizuje BYTES HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
38/8 RM schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horšovský Týn (objednatel) a společností MILER
– MALÍŘSTVÍ, spol. s.r.o. (zhotovitel), se sídlem K Terénu 96, Horšovský Týn, IČO 07770782.
Předmětem díla je oprava kaple Panny Marie Bolestné v Podražnici za dohodnutou cenu
228.234 Kč bez DPH (cena s DPH je 276.163,14 Kč). Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
38/9 RM schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horšovský Týn (objednatel) a společností MILER
– MALÍŘSTVÍ, spol. s.r.o. (zhotovitel) se sídlem K Terénu 96, Horšovský Týn, IČO 07770782.
Předmětem díla je oprava kaple Panny Marie v Horšovském Týně za dohodnutou cenu
145.985,58 Kč bez DPH (cena s DPH je 176.642,55 Kč). Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
38/10 RM bere na vědomí informaci ředitelky MŠ Horšovský Týn o provozu MŠ v době letních
prázdnin. MŠ v ulici Pionýrů bude uzavřena od 1.7.2020 do 31.7.2020. MŠ ve Vančurově ulici
bude uzavřena od 20.7.2020 do 21.8.2020. Obě zařízení budou tedy uzavřena od 20.7.2020 do
31.7.2020. Vyřizuje ředitelka MŠ, pro účely RM vyřadit z usnesení.
38/11 RM projednala nabídku firmy GEOREAL spol. s r.o., se sídlem Hálkova 12, 30100 Plzeň,
IČO 40527514 na pořízení dat technické infrastruktury pro účely DTM DMVS PK a pasportních
evidencí města Horšovský Týn. Plzeňský kraj připravil dotační titul DMT PK 2020 na realizaci
projektu v souvislosti s tvorbou a správou DTM (datové technické mapy PK). Přihlášky se podávají
do 25.5.2020 a výše dotace činí až 95 %. RM po projednání ukládá zjistit cenovou nabídku na
pořízení těchto dat a poté zpět do jednání RM. Vyřizuje MIM, KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
38/12 RM projednala a schválila návrh veřejnoprávní smlouvy uzavřený mezi Městem Horšovský
Týn a obcí Blížejov ve věci výkonu agendy městské policie, ve smyslu § 3a zákona č. 553/1991
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, kterou bude vykonávat na území obce Blížejov.
Tato smlouva byla uzavřena v souladu s § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů. RM pověřuje starostu jejím podpisem. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z
usnesení.
38/13 RM projednala a schválila návrh veřejnoprávní smlouvy uzavřený mezi Městem Horšovský
Týn a městem Staňkov ve věci výkonu agendy městské policie, ve smyslu § 3a zákona č. 553/1991
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, kterou bude vykonávat na území města
Staňkov. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů. RM pověřuje starostu jejím podpisem. Vyřizuje KS. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
38/14 RM po projednání rozhodla, že z důvodu vysokého výskytu onemocnění COVID-19 v okrese
Domažlice se nebudou pořádat žádné kulturní a společenské akce v měsíci dubnu a květnu 2020
jako jsou Stavění máje, Pálení čarodejnic v zámeckém parku, Oslavy osvobození města Horšovský
Týn a vyzývá občany, aby dodržovali opatření přijatá vládou v souvislosti k ochraně a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS-CoV-2. Vyřizuje MKZ, KS. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
38/15 RM projednala a schválila text výzvy včetně seznamu oslovovaných firem pro zakázku
malého rozsahu na zpracování PD na akci „Koupaliště Horšovský Týn“. Vyřizuje starosta, MIM.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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5) 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.
1) 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.
2) 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 J. Krčmou, H. Valdorf ev. č. 13, Horšovský Týn 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., Ing Rakem,
kde byly předloženy návrhy na řešení. Město čeká na vyjádření firmy. Řeší starosta spolu s OMIM.
6) Různé a všeobecná diskuse
1) Rada města skončila v 18:15 hod.
2) Další jednání rady města se uskuteční ve středu dne 29. 4. 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.
Při jednání RM, tak i při konání porady před jednání RM budou dodržována nařízení
a opatření přijatá v důsledku krizových opatření Vládou ČR, jakož i veškerá další navazující
usnesení, opatření, doporučení a aktuální epidemiologickou situaci v České republice.
3) Předběžné termíny RM na I. pololetí 2020: 13.5., 27.5., 10.6., 24.6.2020
4) Předběžné termíny jednání ZM na I. Pololetí 2020: 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.
2/2004uveřejněném 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 zdůvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 110/2019Sb. (o zpracování osobních údajů)
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