Usnesení ZM č. 03/2019 z jednání
konaného dne 25.3.2019
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
01. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil.
02. schvaluje program 3. jednání ZM.
03. bere na vědomí zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení
minulého ZM.
04. bere na vědomí zprávu KV ZM.
05. bere na vědomí zprávu FV ZM.
06. schvaluje bezúplatný převod 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 zapsaných na listu
vlastnictví LV č. 1317 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský
kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, pro obec a katastrální území Horšovský Týn, do
vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO 70890366 s právem
předání předmětných pozemků k hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje
Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Koterovská
462/162, Koterov, 326 00 Plzeň, IČO 720 53 119. Jedná se o převod pozemků pod silnicí
II/200.
07. schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 421/6 ostatní plocha, silnice, o výměře
385 m2 zapsaného na listu vlastnictví LV č. 1 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, pro obec Horšovský Týn a
katastrální území Tasnovice, do vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, 306 13
Plzeň, IČO 708 90 366 s právem předání předmětného pozemku k hospodaření příspěvkové
organizaci Plzeňského kraje Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizaci,
se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň, IČO 720 53 119. Jedná se o převod
pozemku pod silnicí II/197.
08. schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2313/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
zapsaného na listu vlastnictví LV č. 1317 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, pro obec a katastrální území
Horšovský Týn, oddělené geometrickým plánem č.2803-346/2018 ze dne 22.5.2018 a nově
označené jako pozemky parc. č. 2313/11, 2313/12 a 2313/13 (každý o výměře 3 m2)
společnosti ABERZA s.r.o., Wolkerova 1390/29, Východní Předměstí, 32600 Plzeň, IČO
290 96 057 (vlastník 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.
09. schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 72/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 97 m 2
zapsaného na listu vlastnictví LV č. 1 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, pro obec Horšovský Týn a katastrální
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území Tasnovice, Společenství vlastníků Tasnovice 29, se sídlem Tasnovice 29, 345 25
Horšovský Týn, IČO 064 72 729, za cenu 570 Kč/m2. Kupní cena bude uhrazena nejpozději
v den podpisu kupní smlouvy. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.
10. schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 59 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m 2,
jehož součástí je stavba technického vybavení - trafostanice zapsaného na listu vlastnictví LV
č. 1 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Domažlice, pro obec Horšovský Týn a katastrální území Oplotec společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502,
IČO 247 29 035, 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.
11. schvaluje záměr města prodat pozemek parc. č. 605 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 138 m2, včetně domu Velké Předměstí, ul. Pivovarská č. p. 217 na této parcele, dále
pak pozemky parc. č. 606 o výměře 126 m2, č. 614/3 o výměře 141 m2 a č. 2727/1 o výměře
328 m2 vše v k. ú. Horšovský Týn zájemci s nejvyšší nabídkou, přičemž minimální kupní
cena je cena stanovená dle znaleckého posudku č. č.3271/05/19 ze dne 9.2.2019 za těchto
podmínek:
a) dům se prodává výhradně vcelku do podílového spoluvlastnictví, popř. jednomu
kupujícímu dle Občanského zákoníku,
b) stanovuje se peněžní jistota ve výši 50.000,-Kč, míněno za daný objekt celkem,
c) kupující dále hradí náklady spojené s převodem nemovitostí (např. znalecký posudek,
geodetické práce apod.), a dále hradí náklady na zaplacení daně z převodu nemovitostí,
d) kupující nesmí mít žádné závazky po splatnosti vůči městu,
e) kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy;
12. schvaluje záměr města prodat část pozemku parc. č. 838/1 – zahrada o výměře cca 25 m 2
(výměra bude stanovena geometrickým plánem) vlastníkovi pozemku parc. č. 838/4 v k. ú.
Horšovský Týn za cenu 855 Kč/m2 navýšenou o nájemné za užívání této části pozemku za
rok 2019. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem části pozemku.
13.
a) mění svoje usnesení č. 15/2000 B 4b) ze dne 27.11.2000 takto: Slova: „základní cena Cz =
100,-Kč za m2“ se nahrazují slovy „základní cena CZ = 950 Kč za m2“.
b) ukládá RM každoročně aktualizovat základní cenu zásad tvorby cen pozemků, které bude
město prodávat, a tuto předložit na první jednání ZM v daném kalendářním roce.
14. uděluje v souladu s ust. § 36 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čestné občanství města Horšovský
Týn panu Václavu Kunešovi in memoriam.
15. schvaluje RO č. 1/2019 v předloženém znění s projednanými změnami.
16. schvaluje poskytnutí finančních podílů města na obnovu památek v rámci Programu
regenerace MPR v Horšovském Týně v roce 2019 následovně:
a) Dům č. p. 3, nám. Republiky, Horšovský Týn, vlastník Římskokatolická farnost Horšovský
Týn – obnova oken (výměna vnějších oken), finanční podíl města 25.800 Kč;
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b) Dům č. p. 4, nám. Republiky, Horšovský Týn, vlastník J. P. a J. P. – obnova vrat (výměna
vrat v gotickém portálu), finanční podíl města 11.300 Kč;
c) Dům č. p. 35, ul. Lobkovicova, Horšovský Týn, vlastník H. P. a J. P. – obnova střešního
pláště (výměna, opláštění vikýře a štítů, rozebrání dvou komínů), finanční podíl města 39.800
Kč;
d) Dům č. p. 90, ul. Plachého, Horšovský Týn, vlastník J. F. – obnova pavlače, stropu v patře
a související práce, finanční podíl města 17.900 Kč.
17. schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi Plzeňským krajem jako příjemcem
a Městem Horšovský Týn jako poskytovatelem ve věci poskytnutí účelové dotace ve výši
174.510 Kč za účelem zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2019.
18. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Horšovský Týn, nám.
Republiky 3, 346 01 Horšovský Týn, IČ 48343684, ve výši 400.000 Kč v souladu se
schváleným rozpočtem města na rok 2019 na obnovu varhan v kostele sv. Apolináře
v Horšovském Týně.
19. schvaluje aktualizovaný seznam projektů v rámci Místního akčního plánu vzdělávání pro
ZŠ Horšovský Týn na období 2019 – 2023.
20. schvaluje jednací řád Zastupitelstva města Horšovský Týn.

Ověřovatelé:

Zdeněk Křivka v.r.

__________________

Ing. Jaroslav Vlasák v.r.

__________________

______________________
Ing. Josef Holeček v.r.
starosta města

____________________
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. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).
3

