Usnesení ZM č. 10/2020 z jednání
konaného dne 3.2.2020
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
01. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a pan Zdeněk Křivka.
02. schvaluje program 10. jednání ZM v předloženém znění
03. mění usnesení 7/2019 bod 07 ze dne 16.9.2019 takto: vypouští slova ,,a plochy N48 ve
smyslu změny na plochu zeleň ochranná“.
04.
I. souhlasí s pořízením Změny č. 2 - záměr A) a záměrem B) územního plánu Horšovský Týn
zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona. Předmětem změny č. 2 není změna plochy
N48.
II. ukládá odboru výstavby a územního plánování MěÚ Horšovský Týn pořizovat územně
plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem dále vsouladu s vyhláškou č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územněplánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012.
III. bere na vědomí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými
osobami, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení změny č. 2 - záměru B) ÚP vyvoláno,
úplnou úhradu nákladů na zpracování výše uvedené změny ze strany těchto osob, a to celkem
ve výši 34.485 Kč.
05.
I. souhlasí s pořízením Změny č. 3 územního plánu Horšovský Týn zkráceným postupem dle
§ 55a stavebního zákona.
II. ukládá odboru výstavby a územního plánování MěÚ Horšovský Týn pořizovat územně
plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem dále v souladu s vyhláškou č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012.
06.
I. souhlasí s pořízením Změny č. 4 územního plánu Horšovský Týn zkráceným postupem dle
§ 55a stavebního zákona.
II. ukládá odboru výstavby a územního plánování MěÚ Horšovský Týn pořizovat územně
plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem dále v souladu s vyhláškou č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012.
III. bere na vědomí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými
osobami, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení změny č. 4 - záměru B) ÚP vyvoláno,
úplnou úhradu nákladů na zpracování výše uvedené změny ze strany těchto osob, a to celkem
ve výši 145.200 Kč.
07. souhlasí se zamítnutím pořízení Změny č. 5 územního plánu Horšovský Týn.
08. souhlasí s návrhem spolupracujícího zastupitele pro pořízení změn ÚP:
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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.
09. bere na vědomí zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení
minulého ZM.
10. bere na vědomí zprávu FV ZM.
11. ukládá RM zajistit kontrolu všech nájemních smluv ve věci navýšení nájmu podle inflace.
V případě, že toto není v nájemních smlouvách obsaženo, projednat jejich doplnění.
12. pověřuje KV k provedení kontroly vyúčtování dotací vyplacených městem v roce 2020
a pověřuje KV k provedení kontroly investičních akcí v případě, že došlo k proplacení
víceprací.
13. bere na vědomí zprávu KV ZM.
14. schvaluje záměr směny části pozemku města Horšovský Týn parc. č. 2055 v k. ú.
Podražnice o výměře cca 60 m² za část pozemku parc.č. 2056 o výměře cca 8 m² v k.ú.
Podražnice. Přesná výměra pozemků bude stanovena geometrickým plánem. Směna pozemků
se uskuteční s finančním dorovnáním. Náklady na směnu části dotčených pozemků
(vyhotovení geometrického plánu, vklad práva do katastru nemovitostí) včetně finančního
dorovnání uhradí kupující nejpozději v den podpisu kupní smlouvy.
15. schvaluje v předloženém znění návrh kupní smlouvy, kterou Česká republika - Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové
Město, Praha 2, IČO 69797111, prodává Městu Horšovský Týn, IČO 00253383, pozemek
parc. č. 856 v obci Horšovský Týn a katastrálním území Tasnovice za cenu 24.550 Kč. Kupní
cena bude uhrazena ve lhůtě stanovené výzvou prodávajícího k zaplacení kupní ceny.
Neuhradí-li kupující celou kupní cenu ve stanovené lhůtě, je kupující povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou kupní
ceny je kupující povinen zaplatit vyjma smluvní pokuty i úroky z prodlení. Pokud kupující
v prohlášení uvede nepravdivé skutečnosti o svých dluzích vůči prodávajícímu, má
prodávající právo požadovat na kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 10 % z kupní ceny.
Pokuty jsou splatné na účet prodávajícího ve lhůtě, která bude kupujícímu oznámena ve výzvě
prodávajícího k zaplacení. Kupní cena, smluvní pokuta, úroky z prodlení a případné jiné
platby se považují za zaplacené okamžikem připsání celé hrazené částky na účet
prodávajícího.
16. schvaluje dohodu o změně hranice obcí, Obce Mířkov a Města Horšovský Týn, kterou je
řešena druhá etapa návrhu změn hranice obcí. Z katastrálního území Křakov přechází do
katastrálního území Dolní Metelsko parcela KN 804, v současné době zapsána na LV 61.
Důvodem změny je odstranění spůlnosti silnice. Nedílnou součástí Dohody je mapový
podklad s grafickým znázorněním změny průběhu hranice a popisně v číselném výkazu.
17. schvaluje bezúplatné nabytí pozemků pod novými chodníky, pod parkovacími zálivy při
silnici II/200 a ostatní dopravní plochy v rámci akce s názvem „Rekonstrukce Masarykovy
ulice v městě Horšovský Týn", a to: parc. č. 2580/40 o výměře 56 m², č. 2580/43 o výměře
175 m², č. 2580/44 o výměře 196 m², č. 2580/47 o výměře 58 m², č. 2580/48 o výměře 29 m²,
č. 2580/52 o výměře 168 m², č. 2580/55 o výměře 1010 m², č. 2580/56 o výměře 28 m²,
č. 2580/59 o výměře 1177 m² vše ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemků parc.č.
2580/41 o výměře 76 m², č. 2580/45 o výměře 58 m², č. 2580/49 o výměře 166 m², č. 2580/50
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o výměře 131 m², 2580/53 o výměře 47 m², č. 2580/57 o výměře 44 m² vše ostatní plocha,
ostatní dopravní plocha, vše v katastrálním území Horšovský Týn, které jsou ve vlastnictví
Plzeňského kraje se sídlem Škroupova 18, Plzeň, IČO 708 90 366 - hospodaření se svěřeným
majetkem kraje – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, 326 00
Plzeň zapsaného na LV 2785 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice pro obec a katastrální území Horšovský Týn
do vlastnictví Města Horšovský Týn.
18. odkládá rozhodnutí o stanovení základní ceny stavebního pozemku do příštího jednání
ZM a ukládá RM provést průzkum trhu ve věci ceny pozemku ve stanovených lokalitách.
19. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019 rozpočtu města na rok 2019
20 schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 rozpočtu města na rok 2020
21. dle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, rozhoduje částečně vyhovět žádosti o prominutí penále vyměřené na základě
platebního výměru č. 1/2019 a současně promíjí část penále ve výši 55.212 Kč.
22. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn
a Tělovýchovnou jednotou Dynamo Horšovský Týn, z.s. na pokrytí části provozních nákladů
r. 2020 na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo ve výši 270 tis.Kč;
23. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn
a Tělovýchovnou jednotou Dynamo Horšovský Týn, z.s. na pokrytí části provozních nákladů
r. 2020 na správce stadionu ve výši 420 tis.Kč;
24. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč Římskokatolické farnosti Horšovský
Týn, nám. Republiky 3, Horšovský Týn na rekonstrukci varhan v kostele sv. Apolináře po
zajištění financování v RO č. 2/2020 a následného schválení veřejnoprávní smlouvy.
25. souhlasí s připojením se k akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne
10. března 2020 na budově MěÚ – nám. Republiky 52, Horšovský Týn.
26. vyhlašuje 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“. Termín pro podání žádostí o dotaci je od 9.3. do 10.4. 2020.
27. schvaluje obsah projektu regenerace území brownfieldu a podání žádosti o dotaci na akci
„Revitalizace kapucínského kostela Horšovský Týn“ v rámci podprogramu Podpora
regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.
28. vydává OZV č. 1/2020 o evidenci označených psů a jejich chovatelů.
29. vydává OZV č. 2/2020 o místním poplatku ze psů.
30. vydává OZV č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
31. bere na vědomí, že skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu činily na jednoho poplatníka 467 Kč.
32. vydává OZV č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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33. ukládá RM připravit vyhlášku o místním poplatku z pobytu.
Ověřovatelé:
Václav Mothejzík v. r.

__________________

Petr Plášil v. r.

__________________

______________________
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 Zastupitelstva města Horšovský Týn jsou
uveřejněny 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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