Usnesení ZM č. 07/2019 z jednání
konaného dne 16. 9. 2019
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
01. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil.
02. schvaluje program 7. jednání ZM s projednanými změnami
03. bere na vědomí zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení
jednání ZM č. 6 ze dne 24.6.2019
04.
a) bere na vědomí zprávu FV ZM.
b) bere na vědomí zprávu KV ZM.
05. ruší svoje usnesení č. 74 z jednání ZM Horšovský Týn č. 6 ze dne 24. 6. 2019 o vydání
územního plánu Horšovský Týn.
06. souhlasí s předloženým návrhem územního plánu Horšovský Týn a vydává v souladu s §
54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon), s § 171 a následujících
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, územní plán Horšovský Týn s jeho
odůvodněním, jako opatření obecné povahy, po předchozím ověření jeho souladu se
stanovisky dotčených orgánů, stanoviskem krajského úřadu, politikou územního rozvoje
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
07. ukládá RM projednat změnu ÚP v regulativu plochy Z84 ve smyslu vyhovění připomínek
vlastníků okolních pozemků a plochy N48 ve smyslu změny na plochu zeleň ochranná.
08. schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2586/38, výměra 13 m², ostatní plocha –
ostatní komunikace v katastrálním území Horšovský Týn utvořeného po dokončení stavebních
úprav v Puškinově ul., který je ve vlastnictví Plzeňského kraje se sídlem Škroupova 18, Plzeň,
IČO 70890366 - 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.
09. schvaluje záměr prodat část pozemku parc. č. 42/4 v k.ú. Věvrov o výměře cca 115 m²
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) za minimální kupní cenu 399 Kč/m². Kupní
cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady
spojené s převodem pozemku.
10. ukládá RM podat žádost poskytovateli dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj) o povolení
výjimky z podmínek pro použití poskytnuté dotace 217313-Podpora výstavby nájemních bytů
a technické infrastruktury v roce 2004 ve výši 1.120.000,- Kč na akci: 14 TI, Horšovský Týn,
ul. A. P. Čechova, parc. č. 1917/2 evidenční číslo 2173130020 – snížení počtu rodinných
domů ze 14 na 13 a možnosti vrátit pouze poměrnou část dotace z důvodu, že vlastníkem
pozemku KN 1917/17 k.ú. Horšovský Týn nebyl vystavěn rodinný dům ve stanoveném
termínu.
1

11. schvaluje podání žádosti na ČR – příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2
o úplatný převod pozemku parc.č. KN 856 – výměra 133 m², ostatní plocha-jiná plocha,
v obci Horšovský Týn, v katastrálním území Tasnovice, přes který je zajištěn přístup
z veřejného prostranství do hasičské zbrojnice na pozemku parc. č. st. p. č. 73/2. Vlastní návrh
kupní smlouvy bude předložen do jednání ZM ke schválení.
12. schvaluje bezúplatný převod pozemků pod stavbou silnice II. třídy č. II/193 p. č. 2588/6,
výměra 23 m², ostatní plocha-silnice, p. č. 2588/16, výměra 210 m², ostatní plocha-silnice,
p. č. 2588/12, výměra 60 m², ostatní plocha-silnice, p. č. 2347/12, výměra 96 m², ostatní
plocha-silnice, p. č. 2341/2, výměra 4 m² ostatní plocha-silnice, p. č. 808/2, výměra 16 m²,
ostatní plocha-silnice zapsaných na listu vlastnictví LV 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.
13. schvaluje RO č. 4/2019 v předloženém znění.
14. schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Horšovský Týn
a Juniorfest, z.s., Spojovací 827, 334 41 Dobřany, IČO 22734473, ve výši 100.000 Kč,
v souladu se schváleným rozpočtem města Horšovský Týn na rok 2019 a to na organizační
zajištění části nákladů XII. Ročníku mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež
JUNIORFEST 2019.
15. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městské
památkové rezervace Horšovský Týn mezi Městem Horšovský Týn a vlastníkem
Římskokatolickou farností Horšovský Týn, IČO 48343684 se sídlem náměstí Republiky 3,
346 01 Horšovský Týn, ve výši 27.500 Kč.
16. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městské
památkové rezervace Horšovský Týn mezi Městem Horšovský Týn a vlastníkem Josefem
Pytelkou, zastoupeným na základě plné moci Jiřinou Pytelkovou, Horšovský Týn a Jiřinou
Pytelkovou, Horšovský Týn ve výši 11.300 Kč.
17. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městské
památkové rezervace Horšovský Týn mezi Městem Horšovský Týn a vlastníkem Jakubem
Popelou, zastoupeným na základě plné moci Hanou Popelovou, Staňkov a Hanou Popelovou,
Horšovský Týn ve výši 39.800 Kč.
18. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městské
památkové rezervace Horšovský Týn mezi Městem Horšovský Týn a vlastníkem Jaroslavou
Forstovou, Plzeň ve výši 17.900 Kč.
19. bere na vědomí Analýzu možností realizace plavecké vybavenosti v Horšovském Týně.
20. ukládá RM činit kroky k realizaci venkovního koupaliště v prostoru bývalé ČOV ve
standardu městského koupaliště s chemickou úpravou vody. Navrhované dispoziční řešení
bude obsahovat i dostatečnou rezervu plochy umožňující rozšíření plaveckého areálu
v budoucnu.
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21. schvaluje vystoupení města jako člena z Nájemního družstva Horšovský Týn.
22. bere na vědomí žádost o povolení výjimky k provozování kasina na území města
Horšovský Týn z OZV č. 2/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
23. bere na vědomí stanovisko PČR k bezpečnosti na území města Horšovský Týn za období
před přijetím OZV č. 2/2016 a po jejím přijetí.
24. nesouhlasí se změnou OZV č. 2/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných
her z důvodu povolení výjimky k provozování kasina.
25. schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy uzavřenou
mezi městem Horšovský Týn a obcí Vidice.

Ověřovatelé:

Zdeněk Křivka v.r.

__________________

Ing. Jaroslav Vlasák v.r.

__________________

______________________
Ing. Josef Holeček v.r.
starosta

____________________
David Škopek v.r.
místostarosta

Upozorněni:
V souladu s nařizenim Evropskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV č.
2/2004 uveřejněnem ve Věstniku Uřadu pro ochranu osobnich udajů, častka 30 ze dne
11.02.2004, informujeme veřejnost, že zapisy Zastupitelstva města Horšovsky Tyn jsou
uveřejněny v upravene verzi z důvodů dodrženi přiměřenosti rozsahu zveřejňovanych
osobnich udajů podle zakona č. 110/2019 Sb. (o zpracovani osobnich udajů).
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