Usnesení ZM č. 04/2019 z jednání
konaného dne 13.5.2019
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:

01. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil.
02. schvaluje program 4. jednání ZM.
03. bere na vědomí zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení
minulého ZM.
04.
a) bere na vědomí zprávu FV ZM.
b) bere na vědomí zprávu KV ZM.
05. schvaluje prodej části 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.
06. ruší usnesení č. 11 z minulého jednání ZM č. 3 ze dne 25.3.2019.
07. schvaluje záměr města prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1787/1964 k celku
na pozemku parc. č. 559/5 v k. ú. Horšovský Týn o výměře 8 m2, druh zahrada,
spoluvlastníkovi tohoto pozemku, za kupní cenu 780 Kč/m 2. Pozemek parc. č. 559/5 navazuje
na pozemek parc. č. 559/4 v k. ú. Horšovský Týn, který je ve výlučném vlastnictví
spoluvlastníka pozemku parc. č. 559/5. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu
kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem podílu.
08. schvaluje podání žádosti na ČR – příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní
pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, Praha 3 o úplatný převod části
pozemku parc. č. KN 19 – zahrada, v obci Horšovský Týn, v katastrálním území Horní
Metelsko – pod stavbou studny města a přístup k ní z veřejné komunikace. Přesná výměra
bude stanovena geometrickým plánem. Vlastní návrh kupní smlouvy bude předložen do
jednání ZM ke schválení.

09. odkládá projednání záměru města prodat zbylé dva pozemky v OZ Lidická II. etapa.
10. schvaluje zrušení předkupního práva váznoucího na pozemku v lokalitě obytné zóny
Gorkého ulice - dnes ulice Pod Loretou parc. č. 1906/16 - orná půda a z něj utvořených
pozemků parc. č. 1906/25 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného
domu č. p. 169 a parc. č. 1906/26 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
garáže, vše v kat.území Horšovský Týn, zapsaných ve veřejném seznamu u Katastrálního
úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice na listu vlastnictví 2918 ve
prospěch vlastníka; věcné právo je zapsáno ve prospěch města Horšovský Týn. Podmínky pro
zrušení tohoto věcného práva byly splněny (marně uplynula lhůta 5let od podpisu kupní
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smlouvy a na prodávaném pozemku je vybudována stavba rodinného domu; souhlas s
užíváním stavby rodinného domu vydal Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby
a územního plánování dne 16.8.2011). Náklady spojené s výmazem (zrušením) předkupního
práva hradí druhá smluvní strana, tj. vlastník pozemků.
11. schvaluje RO č. 2/2019 v předloženém znění s projednanými změnami.
12.
a) přiděluje z rozpočtu města dotaci na činnost v roce 2019 těmto organizacím pracujícím s
dětmi a mládeží: Vodácký oddíl ,,7“ Horšovský Týn - 120.000,- Kč, GO-GO Horšovský Týn
- 190.000,- Kč.
b) přiděluje na rok 2019 z programové dotace „Podpora činnosti – sport a tělovýchova –
reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dotaci těmto organizacím:
Vodácký oddíl ,,7“ Horšovský Týn - 70.000,- Kč, TJ Dynamo Horšovský Týn - 360.000,- Kč.
c) schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn a
Vodáckým oddílem „7“, z.s. na pokrytí části provozních nákladů v roce 2019 jako dotace
společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží ve výši 120.000,- Kč.
d) schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn a GOGO Horšovský Týn z.s. na pokrytí části provozních nákladů v roce 2019 jako dotace
společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží ve výši 190.000,- Kč.
e) schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn a
Vodáckým oddílem „7“, z.s. na pokrytí části provozních nákladů projektu ,,Příprava a účast
předžáků, žáků a dorostu na mistrovských soutěžích, Český pohár předžáků a žáků, Český
pohár juniorů, NKZ" v roce 2019 ve výši 70.000,- Kč.
f) schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn a
Tělovýchovnou jednotou Dynamo Horšovský Týn, z.s. na pokrytí části provozních nákladů
projektu ,,Účast fotbalových mužstev TJ Dynamo Horšovský Týn v krajských soutěžích" v
roce 2019 ve výši 360.000,- Kč.

13. bere na vědomí, že skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu činily na jednoho poplatníka 493,09 Kč.
14. ruší usnesení č. ZM 4/2003 A. pod bodem 4. ze dne 24.11.2003 - ZM schvaluje jako
prapor města předloženou variantu č. 3 (vycházející z platného městského znaku) tzn. prapor
rozdělený na dvě poloviny – dolní modrá a horní bílá. V horní polovině je jedna její čtvrtina
(nahoře u žerdi) červená.
15.
a) bere na vědomí podnět - žádost Osadního výboru Horšov o převedení cesty kolem kostela
v Horšově, konkrétně pak pozemku parc.č.210 v katastru nemovitostí vedeného jako trvalý
travní porost o výměře 425 m2 v k. ú. Horšov do majetku města.
b) bere na vědomí podnět - žádost Osadního výboru Horšov o zprovoznění bývalé cesty kolem
zdi obory ke kapličce, pozemky č. 2462/3, č. 2462/l v k. ú. Horšov a pozemek parc. č. 2483
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v k. ú. Horšovský Týn. A ukládá RM prověřit možnost napojení této bývalé cesty na silnici
II/200 a projednat tuto možnost s projektantem cyklostezek Plzeňského kraje v oboře.

Ověřovatelé:

Mgr. Renáta Karbanová v. r.

__________________

Milan Leroch 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. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).
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