Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 53
ze dne 02.12.2020 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 52
a) 42/22 RM projednala návrh aktualizovaných pravidel přidělování bytů v majetku
města a zásady pro přidělování bytů zvláštního určení upravující pronajímání bytů
v majetku města Horšovský Týn. RM postupuje tento návrh k projednání v komisích
RM - Komise pro přidělování bytů v DPS a Bytová komise, a ukládá těmto komisím
vyjádřit se k návrhu pravidel nejpozději do 22.6.2020. RM 43 konstatuje, že pravidla
byla projednána v komisích a jsou bez připomínek. Revizi provedl i pověřenec GDPR.
Po zapracování revize budou pravidla odeslána ke kontrole na dozor MVČR. RM 44
projednala připomínky dozoru MVČR, po zapracování připomínek právničkou města
zpět do RM. RM 51 projednala aktualizovaná pravidla pro přidělování bytů a ukládá
tajemnici odeslat pravidla dozorovému orgánu MV ČR. Řešeno v bodě 53/24. Pro
účely RM vyřadit z kontroly plnění usnesení.
b) 51/15 RM projednala žádost společnosti DIMATEX CS spol. s r.o. se sídlem Stará ul.
24, Stráž nad Nisou o příspěvek na svoz kontejnerů ve výši 400 Kč/CNT/rok, aby bylo
možno zachovat službu svozu použitého textilu a provoz kontejnerů. Příspěvek lze
poskytnout také formou objednání výrobků RETEXTIL v objemu 10.000 Kč. RM
ukládá OŽP připravit podklad do příštího jednání RM. Vyřizuje OŽP. Řešeno v bodě
53/25. Pro účely RM vyřadit z kontroly plnění usnesení.
Nové body k projednání
53/1 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o výmazu zástavního práva zapsaného ve
prospěch Hypoteční banky a.s. Praha k pozemku parc. č. 1579/77 - na pozemku stojí stavba
bytového domu č. p. 275, Malé Předměstí a ke stavbě bytového domu č. p. 276, Malé
Předměstí vše v k. ú. Horšovský Týn. Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-00)
53/2 RM po projednání schvaluje návrh Dohody o skončení nájemního vztahu na část
pozemku parc. č. 74 v k. ú. Horšovský Týn, ozn. jako díl VIII/13 o výměře 470 m2 za účelem
zřízení zahrádky. RM pověřuje starostu podpisem dohody. Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit
z usnesení. (5-5-0-0)
53/3 RM projednala návrh velitele JSDHO Horšovský Týn na vyřazení majetku dle soupisu.
RM schvaluje vyřazení majetku z majetkové a účetní evidence v celkové částce
145.861,18 Kč. Řeší OMIM a OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
53/4 RM projednala žádost o povolení splátkového kalendáře na úhradu první splátky ve výši
7.000 Kč na stavbu vodovodní přípojky. RM schvaluje předložený splátkový kalendář na
dobu 7 měsíců, tzn. 7 x 1.000 Kč/měsíčně. Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (55-0-0)
53/5 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-120015068/VB/002 mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická
874/8, 405 02 Děčín zastoupené společností Senergos a. s., Družstevní 452/13a, 664 49
Ostopovice. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování distribuční
soustavy – „Semošice, DO, č. parc. 1457 - kNN“ a to na pozemcích KN 1512, 1809, k. ú.
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Semošice, vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se stavbou ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vlastníka a správce
distribuční soustavy. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč/bm
+ DPH v platné výši, za umístění nadzemní stavby technických zařízení 500 Kč + DPH v
platné výši. Minimální sazba činí 10.000 Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemků
věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 220-117/2020 ze dne 11.05.2020.
Celková náhrada činí 10.000 Kč + DPH v platné výši. RM pověřuje starostu podpisem této
smlouvy. Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
53/6 RM projednala žádost projektanta společnosti MONTPROJEKT a.s. Pardubice,
středisko Domažlice o vyjádření ke stavbě „ Horšovský Týn, DO, R25 - R205 – kabel NN“
(ul. Littrowa – světelná křižovatka), která se dotkne pozemků města KN 2578/26, 574/2,
2578/27, 2652/2, 2653/1, 2313/1, 2313/5, 2652/3, k. ú. Horšovský Týn. Stavbou dojde k
zásahu do tělesa místní komunikace (chodníků), které jsou majetkem města RM souhlasí se
stavbou dle předložené situace za podmínky, že po dokončení opravy vedení NN, bude
provedena celoplošná oprava části chodníků dotčených stavbou. Podmínky pro vstup na
pozemky města dotčených 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 OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
53/7 RM projednala žádost projektanta společnosti ELEKTROMONTÁŽE Touš s. r. o.,
Topolová 68, 330 23 Úherce o vyjádření ke stavbě „Semošice, DO, č. parc. 333/1 - kNN“,
která se dotkne pozemku města KN 1877, k. ú. Semošice. V rámci této stavby bude položeno
nové zemní kabelové vedení NN pro parc. č. 333/1, k. ú. Semošice. RM souhlasí se stavbou
dle předložené situace. 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
pozemků. RM dále po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0016928/VB/01 „Semošice, DO, č. parc. 333/1
- kNN“, která se dotkne pozemku města KN 1877, k. ú. Semošice, která bude uzavřena mezi
městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupená společností
Elektromontáže Touš s. r. o. 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. Rozsah zatížení pozemku bude vyznačen v geometrickém plánu,
vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
53/8 RM projednala návrh smlouvy mezi městem Horšovský Týn a organizací Správa a
údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace se sídlem Koterovská 462/162,
Koterov, 326 00 Plzeň, IČO 72053119 o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK komunikace II/197 (včetně silničního pozemku ve smyslu zákona o pozemních
komunikacích) umístěná na pozemku: 2576/1 o celkové výměře 15 971 m2, v katastrálním
území Horšovský Týn, zapsaný na LV č. 2785, vedený v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, na části předmětné komunikace a/
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nebo silničním pozemku provádění stavebních prací za účelem uložení nebo opravy
inženýrské sítě v rámci stavby: „Areál koupaliště v Horšovském Týně“ - uložení kanalizační
přípojky výkopem v komunikaci II/197 cca v km 0,374 vlevo ve směru staničení; uložení
chráničky pro optický kabel protlakem pod komunikací II/197 cca v km 0,372; zřízení nového
sjezdu ze silnice II/197 (nová křižovatka) cca v km 0,371 – 0,385 vlevo ve směru staničení a
zrušení stávajícího sjezdu ze silnice II/197 cca v km 0,310 – 0,329 vlevo ve směru staničení
ve Vrchlického ulici v Horšovském Týně. Předpokládaná výše náhrady za omezení užívání
nemovitosti činí 1.610 Kč bez DPH (kan. přípojka 3 m * 350 Kč/bm .. 1 050 Kč; chránička
pro opt. kabel 7 m * 80 Kč/bm .. 560 Kč). Výsledná částka bude stanovena dle skutečného
rozsahu vstupu do komunikace a/nebo silničního pozemku dle sazebníku, který je přílohou č.
2 této smlouvy, minimálně však ve výši 500 Kč + DPH. RM souhlasí s návrhem smlouvy a
pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje starosta, OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-50-0)
53/9 RM projednala a souhlasí z důvodu stavu nemovitosti s podáním žádosti o dotaci na
demolici objektu bydlení č. p. 17 Podražnice z programu „Demolice budov v sociálně
vyloučených lokalitách“. RM věc postupuje do jednání ZM, které musí podání žádosti
a následné využití prostoru projednat. RM doporučuje ZM věc schválit. Vyřizuje KS,
místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
53/10 RM projednala informaci ve věci osočení RM zastupitelem Mothejzíkem na jednání
ZM dne 2.11.2020, týkající se tvrzení, že ve věci rekonstrukce Plzeňské ulice, došlo
k porušení zákona. Toto tvrzení není pravdivé. Dle vyjádření Ing. Radka Posledního,
vedoucího odboru finančního a školství MěÚ Horšovský Týn a právního zástupce města
JUDr. Táni Šůsové je smlouva o dílo na uvedenou akci uzavřena v souladu se zákony ČR.
Právní poradna Svazu měst a obcí ČR na základě dotazu pana starosty odpověděla totožně.
Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
53/11 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, ředitelé p.o. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
53/12 RM mění svoje usnesením č. 50/20 ze dne 21.10.2020, kde uložila RM pracovnicím
OFŠ provést kontrolu hospodaření zřízených příspěvkových organizací za r. 2020 na základě
žádosti vedoucího OFŠ Ing. Posledního. RM ukládá provést kontrolu hospodaření
elektronickou cestou v souvislosti s koronavirovou epidemií. RM souhlasí s prodloužením
termínu provedení kontroly do 31.12.2020 s tím, že protokoly z provedené kontroly budou
předloženy na nejbližším jednání RM v roce 2021. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit
z usnesení. (5-5-0-0)
53/13 RM bere na vědomí informaci Ing. Radka Posledního, vedoucího OFŠ, že po
posledním jednání ZM v r. 2020 může dojít k situaci, kdy bude potřeba provést změny
některých položek v rozpočtu r. 2020, což musí být schváleno v rozpočtovém opatření r. 2020.
RM musí požádat o zmocnění ZM k provedení a schválení posledního rozpočtového opatření
v r. 2020. Na nejbližším jednání ZM bude rozpočtové opatření č. 6/2020 dáno ZM na vědomí.
RM postupuje věc do jednání ZM s doporučením věc schválit. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM
vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
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53/14 RM projednala žádost SDH Podražnice o vyplacení částky ve výši 7.000 Kč a 3.000 Kč
za splnění závazků a úkolů dle smlouvy s městem Horšovský Týn. Odbor ŽP MěÚ potvrdil
splnění závazků, RM souhlasí s vyplacením částky. Vyřizuje KS a OFŠ. Pro účely RM vyřadit
z usnesení. (5-5-0-0)
53/15 RM schvaluje poskytnutí odměny paní Leoně Císlerové, ředitelce Městského
kulturního zařízení Horšovský Týn, příspěvkové organizace, a paní Janě Macánové, ředitelce
Chráněné dílny, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu. Odměny budou vyplaceny
z rozpočtů organizací. Vyřizuje OFŠ, KS, MKZ,CHD. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-50-0)
53/16 RM projednala návrh nových pravidel na parkování vozidel na náměstí Republiky,
Horšovský Týn. RM ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství, Městské policii
a odboru majetku a investic vyjádřit se k pravidlům nejpozději do 15.12.2020. Vyřizuje
ODSH, MP, OMIM. (5-5-0-0)
53/17 RM přidělila na návrh Bytové komise byt č. 2, ul. 5. května 24, Horšovský Týn
o velikosti 2+1, 53,20 m2 v I. patře. Vyřizuje BytesHT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
53/18 RM přidělila na návrh Bytové komise byt č. 2, Hřbitovní 143, Horšovský Týn
o velikosti 2+1, 44,80 m2 v přízemí. Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
53/19 RM přidělila na návrh Bytové komise byt č. 6., Jelení 92, Horšovský Týn o velikosti
2+1, 54,80 m2 v I. patře. Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
53/20 RM po projednání schvaluje smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 20_SOP_01_4121731243,
předloženou společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035,
pro neměřený odběr pro kamerový systém města v Horšově. RM pověřuje místostarostu
podpisem této smlouvy. Vyřizuje místostarosta, pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
53/21 RM projednala předloženou žádost společnosti MST-projekt, Stanislav Tanczoš,
Horšovský Týn o souhlas se stavbou vodovodní přípojky, k č. p. 26 – Nová Ves - dle
projektové dokumentace datum XI/2020, číslo zakázky 20_42, vyhotovené společností MSTprojekt Dr. E. Beneše 94, Horšovský Týn, projektant stavby Stanislav Tanczoš. Stavbou bude
dotčen pozemek města KN 2576/36, k. ú. Horšovský Týn. RM souhlasí se stavbou vodovodní
přípojky v pozemku města za podmínky, že uložení přípojky v komunikaci bude provedeno
protlakem a vodoměrná šachta bude umístěna na pozemku investora. Podmínky pro vstup na
pozemek města dotčený 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. RM zároveň po projednání schvaluje Smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uložené v pozemku města KN
2576/36, k. ú. Horšovský Týn, která bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a žadatelem
(strana oprávněná). Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 20 Kč/bm + DPH
v platné výši, minimální sazba 500 Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku
služebností bude vyznačen po dokončení stavby v geometrickém plánu. Řeší OMIM. Pro
účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
53/22 RM po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
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a dohody o umístění stavby mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s.
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupená společností STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281,
Horšovský Týn. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zemního kabelového
vedení NN – „H. Týn, DO, 1239/35 – kNN č. IV-12-0016592/2/VB“ a to na pozemku města
2344 v k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve
prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s. – vlastníka a správce zemního
kabelového vedení NN. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 200
Kč/bm + DPH v platné výši, za umístění nadzemní stavby technického zařízení inženýrské
sítě 500 Kč + DPH v platné výši. Minimální sazba činí 10.000 Kč + DPH v platné výši.
Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem bude vyznačen v geometrickém plánu
vyhotoveném po dokončení stavby. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší
OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
53/23 RM projednala návrh cenové nabídky, kterou předložil Mgr. Vladimír Ledvina, IČ
65575211, na výkon autorského dozoru na realizaci akce „Revitalizace zahrady při ZŠ v
Horšovském Týně - 1. etapa“ za celkovou cenu 24.720 Kč bez DPH, cena včetně DPH činí
29.912 Kč. RM souhlasí s objednáním. Vyřizuje starosta, OMIM. Pro účely RM vyřadit
z usnesení. (5-5-0-0)
53/24 RM projednala informaci tajemnice, že revidovaná Pravidla přidělování bytů v majetku
města Horšovský Týn a Zásady pro přidělování bytů zvláštního určení byla po zapracování
námitek odeslána dne 26.11.2020 zpět na odbor dozoru MV ČR ke kontrole. Vyřizuje
místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
53/25 RM projednala materiál předložený OŽP MěÚ k bodu RM 51/15. Nové podmínky
firmy DIMATEX CS, s.r.o., se sídlem Stará ul. 24, Stráž nad Nisou, jsou navrženy takto, buď
platit příspěvek ve výši 2.000 Kč/rok nebo možnost odkoupit výrobky RETEXTIL v hodnotě
10.000 Kč. RM schvaluje variantu platit příspěvek ve výši 2.000 Kč/ročně. Vyřizuje OŽP. Pro
účely RM vyřadit z unesení. (5-5-0-0)
53/26 RM projednala informaci místostarosty o jednání se zájemcem o pozemek 1582/114
k. ú. Horšovský Týn v OZ Lidická II. etapa. RM souhlasí v případě splnění všech podmínek
dle zveřejněného záměru do 7.12.2020 s postoupením žádosti o odkoupení pozemku města za
účelem výstavby RD do jednání ZM. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-50-0)
53/27 RM ukládá OMIM pozvat zástupce Nájemního družstva Horšovský Týn p. Václava
Mothejzíka na příští jednání RM, které se uskuteční dne 16.12.2020 v 15.30 k projednání
předloženého vyjádření týkající se převodu spoluvlastnického podílu města na budovách
č. p. 273, 274, 275 a 276, Vančurova ul. a pozemků pod těmito stavbami spoluvlastníkovi
těchto nemovitostí. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
53/28 RM projednala informaci tajemnice o možnosti poskytnutí mimořádné odměny členovi
zastupitelstva za splnění mimořádného nebo zvláště významného úkolu města. RM po
projednání navrhuje udělení mimořádné odměny starostovi a místostarostovi za splnění
mimořádně náročných úkolů dle důvodové zprávy a postupuje věc do zasedání ZM
s doporučením mimořádnou odměnu poskytnout. Vyřizuje tajemnice. Pro účely RM vyřadit z
usnesení. (5-3-2-0)
53/29 RM projednala informaci starosty, že město Horšovský Týn obdrželo od právního
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zástupce firmy KARPEM a.s. JUDr. Julie Šindelářové předžalobní výzvu na mimosoudní
vypořádání závazků a pohledávek spjatých s dosud nerealizovatelným převodem pozemku ve
vlastnictví společnosti KARPEM a.s.. Dále RM projednala a vzala na vědomí vyjádření
městského právníka ze dne 1.12.2020, že k výše uvedené předžalobní výzvě ze dne 24. 11.
2020, že i přes skutečnosti v předžalobní výzvě uvedené, byla z pohledu města smluvní
pokuta vyčíslena a uhrazena oprávněně a ve správné výši. RM souhlasí s vyjádřením i se
stanoviskem a ukládá starostovi, aby i takto odpověděl právnímu zástupci firmy KARPEM
a.s. Vyřizuje starosta, OMIM a městský právník. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0).
53/30 RM projednala návrh termínů zasedání ZM na 1. pololetí 2021. Předběžné termíny
zasedání ZM na I. pololetí 2021 jsou stanoveny na 1.2., 22.3. 10.5., 21.6.2020. RM věc
postupuje do zasedání ZM. Vyřizuje KS, na vědomí ředitelé p.o. a s.r.o., vedoucí odborů,
knihovna. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
53/31 RM projednala a schválila návrh programu zasedání ZM č. 15, které se bude konat
14.12.2020. Vyřizuje KS, na vědomí ředitelé p.o. a s.r.o., vedoucí odborů, knihovna. Pro
účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
53/32 RM mění svoje usnesení RM 51/26, kde RM projednala cenovou nabídku pana
Miloslava Wendla, IČO 69273731, na montáž a demontáž podlahové krytiny v kanceláři
OVVPP – pracoviště OP, CP MěÚ H. Týn, a to v části týkající se ceny z důvodu víceprací za
celkovou cenu 64.524,94 Kč včetně DPH. RM souhlasí s navýšenou cenovou nabídkou.
Vyřizuje KS, OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením
ruky.
Dlouhodobé úkoly
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.
RM 39 projednala studii přemostění řeky Radbuzy. RM 48 na základě návrhu městského
projektanta objednává posudek posouzení koncepčního záměru propojení silnic I/26 a II/195 –
3. most u hasičské zbrojnice u Asociace urbanismu a územního plánování. Vyřizuje starosta,
architekt. Pro účely RM vyřadit z dl. úkolů
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, 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
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na řešení. Město čeká na vyjádření firmy. RM 47 vzala na vědomí návrh na smírné vyřešení
věci, předložený společností Karpem a.s. dne 26.8.2020. Ve věci smluvní pokuty RM trvá na
názoru, že byla vymáhána v souladu s uzavřenou smlouvou. RM 49 vzala na vědomí
informaci starosty o jednání s firmou KARPEM s tím, že obě strany zůstávají na svých
stanoviscích a je tedy možná i varianta, že se firma obrátí na soud, aby rozhodl. Řešeno
v bodě 51/29. Vyřizuje starosta, OMIM a městský právník. Pro účely RM vyřadit z dl.
úkolů.

Další schůze rady města se uskuteční ve středu dne 16.12.2020 v kanceláři starosty.
Zápis zpracovala, za vyřízení písemností a evidenci příloh, pokud není stanoveno jinak,
odpovídá tajemnice.

V Horšovském Týně 04.12.2020

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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