Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 43
ze dne 24. 6. 2020 na MěÚ v Horšovském Týně
Přítomni: Ing. Josef Holeček, David Škopek, Mgr. Renáta Karbanová, Iva Peteříková,
Omluven: MUDr. Ondřej Plášil
Dále přítomni: Ing. Eva Princlová – tajemnice MěÚ
5) Nové body k projednání
43/1 RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce pod názvem „Revitalizace zahrady při ZŠ Horšovský Týn, v přírodním stylu –
1. etapa – učíme se venku“. Výzva byla zaslána třem zájemcům. Na adresu zadavatele ve
stanovené lhůtě byla doručena 1 nabídková cena. RM ruší výběrové řízení z důvodu
ekonomické nevýhodnosti: nabídková cena je podstatně vyšší než plánovaná projektantská
cena. RM ukládá odboru MIM vypsat nové poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/2 RM po projednání schvaluje Zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce na akci: „Revitalizace zahrady při ZŠ Horšovský Týn, v přírodním stylu – 1.
etapa – učíme se venku. RM ukládá odboru MIM oslovit 3 dodavatele pomocí emailu. RM
určuje komisi pro otevírání, hodnocení nabídek a posouzení kvalifikace uchazečů ve
výběrovém řízení na stavební práce: „Revitalizace zahrady při ZŠ Horšovský Týn,
v přírodním stylu – 1. etapa – učíme se venku“ ve složení: David Škopek, Jiří Aulík, Martina
Ježková. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/3 RM bere na vědomí ukončení nájemního vztahu dohodou dne 17.6.2020 na část
pozemku parc. č. 758/1 v k. ú. Horšovský Týn, ozn. jako díl X/10 o výměře 152 m 2 za účelem
zřízení zahrádky. RM ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města, kterým se přenechá do
pronájmu/pachtu část pozemku parc. č. 758/1 v k. ú. Horšovský Týn, ozn. jako díl X/10
o výměře 152 m2 za účelem zřízení zahrádky. Pachtovné 2,50 Kč/m² od roku 1999 je
navyšováno o inflační koeficient uznaný státem a zveřejněný ČSÚ. Pro rok 2020 činí výše
pachtovného 4,41 Kč/m² za rok. Po uplynutí lhůty zpět do jednání RM. Řeší OMIM. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
43/4 RM po projednání schvaluje bezúplatný převod nepotřebného majetku – kancelářského
nábytku do vlastnictví příspěvkové organizace v souladu se Zřizovací listinou Mateřské školy
Horšovský Týn ve znění všech platných Dodatků, přílohou č. 1 je soupis převedeného
majetku. Tato příloha č. 1 bude rozšířena o soupis převáděného majetku. RM pověřuje
starostu podpisem tohoto dokumentu. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/5 RM projednala žádost společnosti První SaZ a.s., Wenzigova 8, Plzeň o vyjádření ke
stavbě
nové
trasy
HDPE
pro
optické
kabely
č.
„11010 - 086930
RVDSL5815_C_P_HTYN47_HTYN1HR_OK“, které propojí dva stávající rozvaděče
č. HTYN 47 a HTYN 50, přechod ul. II. pětiletky bude proveden podvrtem na základě
georadarového průzkumu v souladu s vyjádřením společnost GridServices s.r.o., ze dne
9.6.2020. RM souhlasí se stavbou dle aktualizovaných situací projektové dokumentace ze
dne 12.6.2020. Podmínky pro vstup na pozemky dotčené 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 pozemků. Dále byl
předložen návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k této stavbě. RM po
projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti , která se dotkne
pozemků města parc.č. 477/30, 468/3, 477/18, 464/31, 464/7, 464/9, 464/10, 464/4, 464/11,
464/13, 464/14, 464/18, 464/22, 464/1 v k.ú. Horšovský Týn. Smlouva bude uzavřena mezi
městem Horšovský Týn a společností CETIN a.s. Praha, zastoupená na základě plné moci
společností První SaZ Plzeň a.s. (budoucí oprávněná strana). Věcné břemeno spočívá v právu
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zřízení a provozování vedení a zařízení a to na předmětných pozemcích města v k.ú.
Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se stavbou ve prospěch
budoucího oprávněného, budoucího vlastníka a správce sítě – CETIN a.s. Praha. Věcné
břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši, za
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. Rozsah zatížení
pozemku bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího
oprávněného. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Řeší odbor MIM, pro účely RM
vyřadit z usnesení.
43/6 RM projednala žádost společnosti První SaZ a.s., Wenzigova 8, Plzeň o vyjádření ke
stavbě
nové
trasy
HDPE
pro
optické
kabely
č.
„11010-090579,
WTTx9_NT_P_DOHOT_OK“, které propojí dva stávající rozvaděče č. HTYN 47 se
stávajícím vysílačem sítě DOHOT, který je umístěn na střeše panelového domu Sylvánova
185. RM souhlasí se stavbou dle aktualizovaných situací projektové dokumentace ze dne
12.6.2020. Podmínky pro vstup na pozemky dotčené 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 pozemků. Dále byl
předložen návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k této stavbě. RM po
projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, která se dotkne
pozemků města parc.č. 477/30, 1579/128, 1579/125, 1579/122, 1579/120, 1579/115, 1579/8
v k.ú. Horšovský Týn. Smlouva bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a společností
CETIN a.s. Praha, zastoupená na základě plné moci společností První SaZ Plzeň a.s. (budoucí
oprávněná strana). Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování vedení a zařízení
a to na předmětných pozemcích města v k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčené
pozemky v souvislosti se stavbou ve prospěch budoucího oprávněného, budoucího vlastníka
a správce sítě – CETIN a.s. Praha. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve
výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši, za 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. Rozsah zatížení pozemku bude vyznačen v geometrickém plánu,
vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/7 RM projednala žádost Ing. Arch. Václava Masopusta o vydání stanoviska k napojení na
místní komunikaci na pozemku parc.č. 2439, k.ú. Horšovský Týn potřebného ke
kolaudačnímu řízení na akci: „Přístavba hobby dílny, opravy a přístavby kolny, Horšovský
Týn, Malé Předměstí, Vrchlického čp.4“ k pozemku parc.č. 1516/1, k.ú. Horšovský Týn.
Město Horšovský Týn je vlastníkem stavby komunikace, vlastníkem pozemku je ČR –
ÚZSVM, je přístupovou komunikací k zahrádkám a garážím v této lokalitě. RM souhlasí
s napojením na místní komunikaci na pozemku parc.č. 2439, k.ú. Horšovský Týn – souhlas je
pro potřeby kolaudačního řízení. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/8 RM projednala žádost o vydání souhlasu s využitím pozemku města parc.č. 1845 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Semošice jako pozemek pro přístup na pozemky ve
vlastnictví žadatele – parc.č. 1125/1, 1125/35, 1125/42, 1125/44, 1125/51, 1125/52, 1125/56,
1125/57, 1153/20, 1153/24, 1153/25, 1153/27, 2360/4, 3197, 3199, vše v k.ú. Horšovský Týn.
RM souhlasí s využitím pozemku parc.č. 1845 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú.
Semošice pro zajištění přístupu na dotčené pozemky. Řeší odbor MIM, pro účely RM
vyřadit z usnesení.
43/9 RM vzala na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn
záměr města přenechat do nájmu/pachtu část pozemku parc. č. 640/1 o výměře 80 m 2 v k. ú.
Horšovský Týn za účelem zřízení zahrádky, udržování a požívání případných výnosů
z propachtovaného pozemku. V průběhu lhůty byla městu doručena jedna žádost. RM
schvaluje pacht části pozemku parc. č. 640/1 o výměře 80 m2 v k. ú. Horšovský Týn. Nájem
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se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné je stanoveno
usnesením ZM (výše nájemného 2,50 Kč/m² od roku 1999 každoročně navyšováno o míru
inflace). RM pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy. Řeší odbor MIM, pro účely RM
vyřadit z usnesení.
43/10 RM projednala informaci odboru MIM o možnosti podání žádosti o bezúplatný převod
pozemků pod tělesem komunikace parc.č. 2725/20, 2578/11, kú. Horšovský Týn, které jsou
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 pozemků parc.č. 2725/20, 2578/11,
k.ú. Horšovský Týn a ukládá odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor
MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/11 RM projednala návrh na pořízení změny Územního plánu města Horšovský Týn, ve
věci změny funkčního využití na plochy B1 – Plochy bydlení individuální. RM postupuje věc
k řešení OVÚP. Vyřizuje OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/12 RM projednala návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi městem a Plzeňským
krajem, Škroupova 18, Plzeň, z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2020“. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši
15.900 Kč na vybavení nad rámec minimálního vybavení pro JSDHO Horní Metelsko. RM
souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS, na vědomí OFŠ
a velitel SDH H. Týn p. Lang. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/13 RM projednala návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi městem a Plzeňským
krajem, Škroupova 18, Plzeň, z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2020“. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši
15.700 Kč na vybavení nad rámec minimálního vybavení pro JSDHO Oplotec. RM souhlasí
se zněním smlouvy a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS, na vědomí OFŠ a velitel SDH
H. Týn p. Lang. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/14 RM projednala návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi městem a Plzeňským
krajem, Škroupova 18, Plzeň, z dotačního programu „Podpora výstavby cyklostezek,
cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce
2020“. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 3.000.000 Kč určené na akci
„Cyklotrasa CT3 Semošice- Křenovy – úsek L1, L2 a část L3“. RM souhlasí se zněním
smlouvy a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS, na vědomí OMIM a OFŠ. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
43/15 RM projednala návrh smlouvy mezi městem a Plzeňským krajem o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora rozvoje cykloturistiky
a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2020“. Předmětem smlouvy je poskytnutí
účelové finanční dotace určené na vypracování projektové dokumentace CT3 Horšovský Týn
– Semošice ve výši 150.000,- Kč. RM souhlasí a pověřuje starostu podpisem. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
43/16 RM projednala návrh aktualizace turistické mapy Horšovského Týna, předložený
Regionálním informačním centrem. RM souhlasí s aktualizací po zapracování připomínek.
Vyřizuje MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/17 RM bere na vědomí zprávu starosty o výsledku jednání valné hromady
Horšovskotýnských lesů, spol. s r.o., která se zabývala hodnocením hospodářského roku 2019,
rozdělením zisku a výhledem do dalších let. Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
43/18 RM schvaluje poskytnutí odměny paní Leoně Císlerové, ředitelce Městského
kulturního zařízení Horšovský Týn p.o., paní Janě Macánové, ředitelce Chráněné dílny
Horšovský Týn, okres Domažlice, dle předloženého návrhu. Odměny budou vyplaceny
z rozpočtu organizací. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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43/19 RM projednala cenovou nabídku Ing. Michala Ptáčníka se sídlem Břetislavova 111,
344 01 Domažlice, IČO 08844925 na vypracování PD pro provádění stavby na
akci ,,Cyklotrasa CT3 - úseky L1, L2 a část L3 (Křenovy – Semošice)“ v celkové ceně
59.000 Kč. Nabídková cena je společná pro město Horšovský Týn a obec Křenovy. Město
Horšovský Týn se bude na této částce podílet poměrnou částí (½ nabídkové ceny), tj. částkou
29.500 Kč. RM souhlasí s objednáním PD. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/20 RM projednala návrh smlouvy o dílo na akci ,,Oprava místní komunikace v Oplotci“
mezi městem a Final KOM s. r. o., se sídlem Kocourov 36, 339 01 Mochtín za cenu celkem
450.000 Kč bez DPH s termínem ukončení prací do 10/2020. RM souhlasí s návrhem
smlouvy a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/21 RM schvaluje poskytnutí odměny panu Mgr. Pavlu Janskému, řediteli Základní školy
Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvkové organizace, paní Aleně Lechnýřové, ředitelce
Mateřské školy Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvkové organizace a paní Aleně
Svobodové, ředitelce Základní umělecké školy Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče 101 dle
předloženého návrhu. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu organizace z prostředků na platy
ze státního rozpočtu. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/22 RM projednala žádost ředitelky MKZ Horšovský Týn o finanční příspěvek ve výši
50.000 Kč na organizační zajištění a kulturní program akce ,,50. výročí DOS Horšovský
Týn“, kterou bude MKZ spolu s divadelním souborem pořádat ve dnech 20.- 22.11.2020. RM
souhlasí s pořádáním akce. Financování akce bude hrazeno z příspěvků na provoz MKZ.
Vyřizuje ředitelka p. o. MKZ, na vědomí OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/23 RM projednala nabídku ředitelky MKZ Horšovský Týn na novou službu pro veřejnost,
kterou bude zajišťovat RIC Horšovský Týn. Jedná se o prohlídky historické části města
a části zámeckého parku s průvodcem v českém, německém a anglickém jazyce. RM souhlasí
s poskytováním této služby. Vyřizuje ředitelka p. o. MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/24 RM projednala návrh Dohody o spolupráci mezi městem a SDH Borovice v oblasti
údržby stavby požární zbrojnice a jejího vybavení v Borovici a v oblasti údržby veřejného
prostranství. Důvodem úpravy dohody je rozšíření udržované plochy o klidovou zónu (bývalá
č. p. 6 Borovice). Za splnění úkolů v oblasti požární ochrany náleží SDH Borovice odměna ve
výši 3.000 Kč ročně a za splnění úkolů v oblasti údržby veřejného prostranství náleží SDH
Borovice odměna ve výši 10.000 Kč ročně. RM souhlasí se zněním dohody a pověřuje
starostu podpisem. Řeší KS, na vědomí OŽP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/25 RM projednala žádost občanů části obce Svinná, zastoupených panem Petrem
Kosmatou o vyplacení 1. splátky ve výši 5.500 Kč za splnění závazků a úkolů dle Dohody
o spolupráci s městem za rok 2020. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků. RM souhlasí
s vyplacením částky. Vyřizuje KS a OFŠ, pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/26 RM projednala žádost SDH Horní Metelsko o rozšíření garáže nebo skladových prostor
požární zbrojnice. RM navrhuje žádost zahrnout do dotačních programů v roce 2021, jelikož
dotační programy letošního roku jsou již uzavřeny. Vyřizuje KS, pro účely RM vyřadit
z usnesení.
43/27 RM projednala žádost SDH Horní Metelsko o nákup nového dopravního automobilu.
RM navrhuje žádost zahrnout do dotačních programů v roce 2021, jelikož dotační programy
letošního roku jsou již uzavřeny. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/28 RM ruší svoje usnesení RM č. 39/11 ze dne 29.4.2020. RM konstatuje, že z důvodů
příznivé epidemiologické situace v souvislosti s pandemií koronaviru a v souvislosti
s rozvolňováním omezení v ČR souhlasí RM s konáním Anenské poutě v Horšovském Týně
v omezeném režimu ve dnech 24.7. – 26.7. 2020 (dne 26.7.2020 pouze do 22:00 hodin). RM
konstatuje, že Město Horšovský Týn nebude pořádat žádný kulturní program s výjimkou kina.
Vyřizuje MKZ, KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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43/29 RM projednala žádost Českého svazu chovatelů, z.s. ZO Horšovský Týn o povolení
místní výstavy hospodářského zvířectva ve dnech 25.-26.7.2020. Výstava se bude konat
v areálu ZO v ulici Jindřicha Jindřicha v H. Týně v souladu s podmínkami KVS. RM souhlasí
s konáním výstavy. Vyřizuje KS, pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/30 RM projednala žádost o povolení uspořádání ,,pouťového posezení“ před Zámeckou
restaurací za doprovodu živé kapely ve dnech 24.7. – 26.7.2020 od 19:00 do 24:00 hodin. RM
bere na vědomí konání akce v době konání Anenské pouti a upozorňuje na omezený režim
v neděli 26.7.2020 do 22:00 hodin. Vyřizuje KS. Pro čely RM vyřadit z usnesení.
43/31 RM projednala žádost o povolení uspořádat kulturní akci v rámci Anenské poutě v
omezeném rozsahu ve dnech 24. a 25.7.2020. RM bere na vědomí konání akce v době konání
Anenské pouti a upozorňuje na omezený režim v neděli 26.7.2020 do 22:00 hodin. Vyřizuje
KS. Pro čely RM vyřadit z usnesení.
43/32 RM projednala žádost Media production s. r. o., Mírová 2203/14, 301 00 Plzeň, IČO
26315807 o zábor veřejného prostranství za účelem konání předvolebního setkání s voliči.
RM souhlasí se záborem. Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/33 RM projednala žádost o posunutí kontejnerů o 20 metrů od dětského pískoviště
a prostoru restaurace na Podhájí. RM souhlasí s posunutím kontejnerů dle žádosti. Vyřizuje
OŽP, pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/34 RM projednala žádost SDH Zbůch o pronájem kempu v areálu Podhájí v termínu od
11.7.- 18.7.2020 za účelem pořádání 5. ročníku hasičského soustředění. RM souhlasí
s výpůjčkou. Vyřizuje Bytes HT, pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/35 RM projednala žádost o pronájem kempu v areálu Podhájí v termínu 25.6.2020 za
účelem neformálního rozloučení se školním rokem. RM souhlasí s výpůjčkou. Vyřizuje Bytes
HT, pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/36 RM na základě žádosti o zrušení záměru města prodat 3 ks šlapadel na vodu ze dne
24.6.2020 ruší svoje rozhodnutí RM č. 42 bod 3, kde RM 41/18 projednala žádost
o odkoupení 1ks šlapacího kola z areálu Podhájí. RM ukládá spol. Bytes předložit vyjádření
k žádosti do dalšího jednání RM. Dle vyjádření spol. Bytes HT jsou v kempu celkem 4 ks
šlapadel, 3 jsou zprovozněna a 4. je rozebrané na náhradní díly, tedy nepoužitelné. RM 42
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje 3 ks funkčních šlapadel nejvyšší nabídce. Min. cena
je stanovena na 1.000 Kč/ks. Poté zpět do RM Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
43/37 RM projednala žádost o nápravu závadného svodu dešťové vody v ulici Tyršova
v Horšovském Týně. RM postupuje věc správci komunikace Bytes HT. Vyřizuje Bytes HT.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/38 RM projednala nabídku společnosti ICZ a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, Praha
4 – Nusle, na měřící zařízení a kompletní agendu v oblasti detekce a řešení přestupků
v dopravě zahrnující komplexní procesní řízení a max. automatizaci řešení přestupků včetně
modulu na hromadnou konverzní poštu. Společnost nabízí např. úsekové měření, okamžité
měření rychlosti, detekce jízdy na červenou atd. RM ukládá místostarostovi pozvat zástupce
firmy do jednání RM. Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/39 RM po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 34602B o nájmu části
nemovitosti ze dne 12.4.2000 uzavřené mezi městem a společností Siemens s.r.o., Evropská
33a, Praha 6; postoupenou v souladu s čl. IV smlouvy (cesse) společnosti Vodafone Czech
Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001. Vyřizuje odbor
MIM, Bytes, pro účely RM vyřadit z usnesení.
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43/40 RM projednala žádost SDH Horšovský Týn a souhlasí s pořízením podlahového mycího stroje do Hasičské zbrojnice v Horšovském Týně za cenu 36.040,- Kč bez DPH. Vyřizuje
místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/41 RM projednala výsledky průzkumu zájmu o plynovodní přípojky v části Horšov, z důvodu nedostatečného zájmu nebude v současné době řešena plynofikace uvedené městské
části. Na vědomí OV Horšov. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/42 RM projednala výzvu Správy železnic, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1 k odstranění stromů a keřů v ochranném pásmu dráhy ve Fibichově ulici na
pozemku parc. č. 2318 v k.ú. Horšovský Týn. RM ukládá Bytesu HT zajistit odstranění
předmětných dřevin. Vyřizuje Bytes HT, pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/43 RM na základě podnětu hodnotící komise akce „OPRAVA OBJEKTU SÝPKY
V HORŠOVSKÉM TÝNĚ“ rozhodla o zrušení zadávacího řízení. Zadavatel se proto rozhodl
zrušit zadávací řízení dle § 127 odst. 2, písm. h zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, z důvodu, že je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího
řízení (STAVEBNÍ PODNIK PLZEŇ s.r.o.). Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
43/44 RM rozhodla o odstoupení od dotace Ministerstva pro místní rozvoj v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu v souvislosti s projektem „Oprava objektu
sýpky v Horšovském Týně (CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004510)“. Na vědomí do ZM.
Vyřizuje OMIM, Domoza. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/45 RM projednala návrh smlouvy mezi městem Horšovský Týn a Plzeňským krajem
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Zachování
a obnova kulturních památek Plzeňského kraje č. P030/20. Předmětem smlouvy je poskytnutí
účelové finanční dotace určené na úhradu části nákladů stavebních prací spojených se
zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty objektu kaple Panny Marie na
pozemku p.č. 72 k.ú. Horšovský Týn v celkové výši 120.000 Kč. RM souhlasí se zněním
smlouvy a pověřuje starostu podpisem. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/46 RM projednala žádost tajemnice o navýšení počtu úředníků v podatelně (odbor
kancelář starosty). RM souhlasí s navýšením počtu pracovníků v KS úseku podatelny z 1 na 2,
celkový počet zaměstnanců odboru kanceláře starosty je 9. Vyřizuje tajemnice MěÚ. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
43/47 RM projednala žádost vedoucí knihovnice o navýšení počtu pracovníků v knihovně.
RM souhlasí s vyřešením situace pomocí mimo úvazku na hlavní pracovní poměr. Vyřizuje
tajemnice MěÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/48 RM projednala návrh smlouvy mezi městem Horšovský Týn a ELIGEO s.r.o., se
sídlem Vřesová 494, 330 08 Zruč – Senec, IČO 08145202. Předmětem smlouvy je provést
dílo: „hydrogeologické průzkumné práce na lokalitě Horšovský Týn – koupaliště“ v celkové
ceně 312.650 Kč bez DPH. RM souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu podpisem.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
43/49 RM projednala žádost spolku Tlapky v naději z.s., Horšov 47, 346 01 Horšovský Týn
o souhlas s výpůjčkou pozemku v Sadech Petra Bezruče v Horšovském Týně za účelem
konání akce „Tlapkiáda“, která se má konat 6.9.2020 na podporu psího útulku a spolku
Tlapky v naději z.s. RM souhlasí s konáním akce a zároveň souhlasí s výpůjčkou. Vyřizuje
Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
6) Dlouhodobé úkoly
1) Studie povodňových nebezpečí. RM 21/16
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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.
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. RM
39 projednala studii přemostění řeky Radbuzy. 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 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.
7) Různé a všeobecná diskuse
1) Rada města skončila v 18:30 hod.
2) Další jednání rady města se uskuteční ve středu dne 15.7.2020 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 II. pololetí 2020: 5.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11.,
18.11., 2.12., 16.12.2020.
4) Předběžné termíny jednání ZM na I. Pololetí 2020: 22.6.2020
5) Předběžné termíny jednání ZM na II. Pololetí 2020: 14.9., 2.11., 7.12.2020
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:
Informujeme veřejnost, že dokument je uveřejněn v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).
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