Usnesení ZM č. 2/2019 z jednání
konaného dne 4.2.2019
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
01. ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení MUDr. Ondřej Plášil a Zdeněk Křivka.
02.
a) ZM schvaluje doplnění programu jednání o bod č. 5 - Zprávy z jednání výborů ZM.
b) ZM schvaluje program 2. jednání ZM s doplněnými body jednání.
03. ZM bere na vědomí zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení 1. jednání
ZM ze dne 10.12.2018.
04.
a) ZM bere na vědomí zprávu z jednání KV ZM.
b) ZM bere na vědomí zprávu z jednání FV ZM.
05. ZM po projednání schvaluje dokumentaci Plánu společných zařízení, vypracovaného v rámci
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Borovice u Horšovského Týna pro Státní
pozemkový úřad, Pobočku Domažlice, společností GEOREAL, spol. s r.o., Hálkova 13, Plzeň.
06. ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků parc.č. 2286/4 ostatní plocha, silnice,
o výměře 28 m2 a pozemku parc.č. 2580/46 ostatní plocha, silnice, o výměře 4 m 2 obě v katastrálním
území Horšovský Týn do vlastnictví Plzeňského kraje s právem hospodařit na svěřeném majetku
Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje p.o.
07. ZM schvaluje podání žádosti Plzeňskému kraji o bezúplatný převod 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", konkrétně pak o převod pozemků
v katastrálním území Horšovský Týn parc.č. 2580/40 o výměře 56 m 2, 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 o výměře 131 m2, 2580/53
o výměře 47 m2, č. 2580/57 o výměře 44 m2 vše ostatní plocha, ostatní dopravní plocha.
08. ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 421/6 ostatní plocha, silnice,
o výměře 385 m2 v katastrálním území Tasnovice do vlastnictví Plzeňského kraje s právem hospodařit
na svěřeném majetku Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje p.o.
09. ZM schvaluje záměr prodat části pozemku parc. č. 2313/1 – dle návrhu geometrického plánu č.
2803-346/2018 ze dne 22.5.2018 označených jako pozemky parc. č. 2313/11, 2313/12 a 2313/13
(každý o výměře 3 m2) v k. ú. Horšovský Týn vlastníkovi bytového domu na těchto pozemcích za cenu
950 Kč/m2 (základní cena stavebního pozemku stanovená oceňovací vyhláškou) + 21 % DPH. Kupní
cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem pozemků.
10. ZM schvaluje záměr prodat pozemek parc.č. 72/5 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Tasnovice
vlastníkovi domu č. p. 29 Tasnovice na tomto pozemku, za cenu 570 Kč/m 2. Kupní cena bude
uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem pozemku.
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11. ZM schvaluje záměr prodat pozemek parc. č. st. 59 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
10 m2 v katastrálním území Oplotec, jehož součástí je stavba technického vybavení - trafostanice za
cenu stanovenou dle znaleckého posudku, který bude vyhotoven soudním znalcem na náklady
kupujícího. Kupující rovněž uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku. Kupní cena bude
uhrazena nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy.
12. ZM rozhodlo:
1) že nově vzniklá ulice v obytné zóně Lidická II. etapa v úseku od ulice Lidická k budoucí III. etapě
zastavění (bude končit u pole) ponese název: Pšeničná;
2) že nově vzniklá ulice v obytné zóně Lidická II. etapa v úseku od ulice Lidická k ulici Pšeničná
ponese název: Ječná.
13. ZM schvaluje odmítnutí nabídky Státního statku Jeneč, státní podniku v likvidaci, Praha 6,
převodu/prodeje státních pozemků, konkrétně pak pozemku parc. č. 1404/4 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 901 m2 a pozemku parc. č. 1455/3 – ostatní plocha manipulační plocha o výměře
2611 m2 obě v k. ú. Horšovský Týn, a dále pak pozemku parc. č. 847 – ostatní plocha jiná plocha
o výměře 205 m2 v k.ú. Tasnovice. Město pozemky nabízené státem ke svým účelům nepotřebuje.
14.
a) ZM volí OV Horní Metelsko ve složení: Jan Zverka, Pavel Baxa, Zdeňka Baxová, Václav Kovanda,
Anna Pokorná.
b) ZM volí za předsedu OV Horní Metelsko pana Jana Zverku.
15.
a) ZM zřizuje v souladu s ustanovením §120 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Osadní výbor Horšov.
b) ZM volí OV Horšov ve složení: Karel Mikoláš, Šárka Žambůrková, Renata Soukupová, Lenka
Bradová, Lenka Šimůnková.
c) ZM volí za předsedu OV Horšov pana Karla Mikoláše.
16. ZM schvaluje změnu ve zřizovací listině příspěvkové organizace Chráněná dílna Horšovský Týn
s tím, že se vypouští stávající označení sídla „Horšovský Týn, ul. 5. května čp 49, PSČ 346 01“
a nahrazuje se novým označením sídla „Nádražní 73, 346 01 Horšovský Týn “.
17. ZM schvaluje odpis pohledávek z nájemného pro jejich nedobytnost z důvodu úmrtí nájemců.
Jedná se o pohledávky ve výši 73.509 Kč a 26.029 Kč.
18. ZM bere na vědomí RO č. 7/2018, k jehož provedení byla RM zmocněna usnesením ZM č. 01/2018
bod 11).
19. ZM schvaluje rozpočet města Horšovský Týn s projednanými změnami na rok 2019 s celkovými
příjmy ve výši 133.763 tis. Kč, celkovými výdaji ve výši 182.973 tis. Kč, financování činí 49.210 tis. Kč.
Rozpočet je schválen jako schodkový s napojením zdrojů z minulých let.
20. ZM vyhlašuje dle Zásad a pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn na rok
2019 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 11.3. do 12.4. 2019.
21.
a) ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn
a Tělovýchovnou jednotou Dynamo Horšovský Týn, z.s. na pokrytí části provozních nákladů r. 2019 na
údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo ve výši 270 tis. Kč.
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b) ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn
a Tělovýchovnou jednotou Dynamo Horšovský Týn, z.s. na pokrytí části provozních nákladů v r. 2019
na správce stadionu ve výši 420 tis. Kč.
22. ZM schvaluje Informační list projektu na následující záměr města: Sportoviště se zázemím, areál
ZŠ Horšovský Týn.
23. ZM schvaluje podání žádosti o podporu na akci „Sportoviště se zázemím, areál ZŠ Horšovský Týn“
v podprogramu Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli.
24. ZM souhlasí s připojením se k akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března
2019 na budově MěÚ – nám. Republiky 52, Horšovský Týn.
25. ZM bere na vědomí návrh termínů jednání ZM na 1. pololetí 2019. Předběžné termíny jednání ZM
na I. pololetí 2019 jsou 4.2., 25.3., 13.5., 24.6. 2019.
26.
a) ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na demolici objektu bydlení Borovice č. p. 6 na pozemcích
p. č. st. 7/1 a st.7/2 k. ú. Borovice u Horšovského Týna.
b) ZM schvaluje projekt následného využití revitalizovaného území po demolici objektu – „Klidová zóna
Borovice“.

Ověřovatelé: Mgr. Jana Tomášková v.r. __________________
Pavel Svojanovský 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 uveřejněna v upravené
verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).
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