Usnesení z jednání rady města číslo 26
ze dne 9.10. 2019 na MěÚ v Horšovském Týně
Kontrola plnění usnesení RM č. 25
Nové body k projednání
26/1 RM po projednání schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
městem Horšovský Týn a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7,
Praha 1 – Nové Město. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování stavby – kabelové
vedení NN, vodovodní a kanalizační přípojka a to na pozemku města KN 2324/1 v k. ú. Horšovský
Týn, v právu stezky a cesty na dotčeném pozemku za účelem údržby, oprav, rekonstrukcí a správy
kabelového vedení, vodovodní a kanalizační přípojky ve prospěch oprávněného – SŽDC, s.o. Věcné
břemeno bude zřízeno bezúplatně. Rozsah zatížení pozemků věcným břemenem je vyznačen
v geometrickém plánu č. 2434-1114/2012 ze dne 21.5.2012, vyhotoveného na náklady
oprávněného. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
26/2 RM projednala materiál předložený odborem MIM ve věci nákupu pozemku parc.č. 216/3 –
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 73 m², pozemku parc. č. 216/4 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 8 m² a budovy bez č. p. nebo č. e. - samostatné stavby technického vybavení na pozemku
parc. č. 216/4, zapsaných na listu vlastnictví LV 2500 pro obec a katastrální území Horšovský Týn,
včetně návrhu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene v návaznosti na usnesení
RM 62/21 ze dne 24.7.2017 a RM 64/33 ze dne 4.9.2017. RM postupuje tento materiál do jednání
ZM s návrhem neschválit nákup hmotných nemovitých věcí uvedených výše v k.ú. Horšovský Týn
a pokusit se o bezúplatný převod. RM ukládá OMIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší
OMIM.
26/3 RM se seznámila s cenovou nabídkou firmy PROFIREGÁLY – Milan Fail, Pod Bručnou
14, Plzeň 326 00, IČO: 67873120 na umístění posuvných regálů do archivu OVÚP v prostorách
bývalé Chráněné dílny v DPS. RM souhlasí s cenou 229.371 Kč bez DPH tj. 277.538,91 Kč vč.
DPH. RM pověřuje starostu podpisem objednávky a následné smlouvy o dílo. Řeší odbor MIM.
26/4 RM bere na vědomí oznámení Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Odbor obnovy
katastrálního operátu o obnově katastrálního operátu novým mapováním části katastrálního území
Puclice obce Puclice, spojené s výzvou k dohodě s obcí Puclice o trvalém označení společných
územních hranic v termínu do 16.12.2019. Označení územních hranic obce je předepsáno
ustanovením § 92 katastrální vyhlášky. Řeší OMIM a KS.
26/5 RM projednala žádost spolku Tvořivé dílny MAMY, z.s., se sídlem Plzeňská 63, Plzeňské
Předměstí, 34601 Horšovský Týn, IČ 08299773 o výpůjčku informační skříňky (poslední volné
skříňky) v Nabburg parku v Horšovském Týně na pozemku parc. č. 319/1 v k.ú. Horšovský Týn.
RM žádosti vyhovuje a schvaluje smlouvu o výpůjčce informační skříňky č. 17 spolku Tvořivé
dílny MAMY, z.s. Doba výpůjčky – neurčitá s 3měsíční výpovědní lhůtou. Řeší OMIM.
26/6 RM projednala a souhlasí s pořízením defibrilátoru pro potřeby MP Horšovský Týn od firmy
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o., Božkovská 38, 326 00 PLZEŇ – Slovany, IČO 25225669
DIČ CZ25225669 za cenu 42.850 Kč vč. DPH. Vyřizuje KS, MP.
26/7 RM projednala žádost o odstranění dopravního značení při vjezdu na pozemek p. č. 815/1 v
katastrálním území Horšovský Týn. Jedná se o DZ – zóna 30, konec zóny a dej přednost v jízdě (č.

P 4, IZ 8a, IZ 8b). ODSH doporučuje RM schválit návrh nového majitele pozemku na odstranění
uvedeného dopravního značení po novém stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci,
ke kterému je příslušný zdejší ODSH. Zároveň doporučuje v rámci nového stanovení místní úpravy
provozu na pozemní komunikaci osadit na vjezdu do ulice U Studánky, z ulice ČSLA
v Horšovském Týně dopravní značku č. IP 10a „ Slepá pozemní komunikace“. Vyřizuje Bytes.
26/8 RM bere na vědomí protokol z kontroly EX-POST RR ROP Jihozápad, „Prodloužení nové
komunikace v průmyslové zóně“. Předmětem fyzické kontroly bylo porovnání stavu deklarovaného
se stavem skutečným, kontrola souladu originálních dokladů s kopiemi, které byly na ÚRR JZ
příjemcem předloženy v rámci předložených monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu
za sledované období. Dále bylo zkontrolováno místo realizace projektu v rámci fyzické kontroly
provedené dne 1.10.2019. Zjištění bylo formálního charakteru bez finančního dopadu. Vyřizuje KS.
26/9 RM projednala žádost SDH Horní Metelsko o vyplacení 2. splátky ve výši 10.000 Kč za
splnění závazků a úkolů dle smlouvy s městem za rok 2019. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění
závazků. RM souhlasí s vyplacením částky. Vyřizuje KS a OFŠ.
26/10 RM projednala žádost správce nemovitostí Bytes HT, spol s r.o., o obnovení či uzavření
nových nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města. RM nepromíjí porušení podmínek nájmu
a povinností nájemce a novou nájemní smlouvu nepředloží nájemci paní I. V. RM promíjí porušení
podmínek a povinností nájemce panu T. S. a dále panu P. T. a předloží nájemcům novou smlouvu.
Vyřizuje Bytes HT.
26/11 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů v DPS přidělila byt
č. 18 v DPS, 5. května 49, Horšovský Týn o velikosti 1+0 o výměře 42,65 m 2. Vyřizuje Bytes HT,
OSV.
26/12 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů v DPS přidělila byt
č. 23 v DPS, 5. května 49, Horšovský Týn o velikosti 1+0 o výměře 43,45 m 2. Vyřizuje Bytes HT,
OSV.
26/13 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů v DPS přidělila byt
č. 29 v DPS, 5. května 49, Horšovský Týn o velikosti 1+0 o výměře 50,26 m 2. Vyřizuje Bytes HT,
OSV.
26/14 RM vzala na vědomí informaci starosty o výsledku jednání s dotčenými orgány o možnosti
zákazu tranzitní nákladní dopravy na silnici II/193. Podkladem pro toto jednání byl průzkum
intenzity automobilové dopravy na vybraném úseku výše uvedené silnice. Dotčené orgány
nesouhlasí s omezením nákladní dopravy na silnici II/193. Vyřizuje starosta.
26/15 RM projednala a schvaluje zadávací dokumentaci na akci „OPRAVA OBJEKTU SÝPKY V
HORŠOVSKÉM TÝNĚ“. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je oprava
objektu sýpky v Horšovském Týně. Objekt sýpky je součástí národní kulturní památky – hrad
a zámek Horšovský Týn, ev. č. NKP 18965/4–2075 – sýpka. V současné době je objekt sýpky
v rozestavěném stavu, jelikož byla ukončena spolupráce s původním zhotovitelem. Předpokládaná
celková hodnota veřejné zakázky je 12.834.959,74 Kč bez DPH.
RM zároveň ustanovuje hodnotící komisi na akci „OPRAVA OBJEKTU SÝPKY
V HORŠOVSKÉM TÝNĚ“ ve složení: Ing. Holeček (Škopek), Ing. Jurečková (Aulík), Ing. Jánský
(Fedorov), Ing. Semonská (Starý), Bc. Soukupová. Vyřizuje OMIM, DOMOZA. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
26/16 RM na základě žádosti Bytes HT, spol. s r.o., provozovatele plynových kotelen, odsouhlasila

výměnu 2 ks zásobníků teplé vody OKC 300 NTRR/1Mpa nepřímotopný Dražice za 2 ks
nepřímotopného ohřívače vody Brilon HT 300ERMR. Výměna se uskuteční v plynové kotelně ul.
Sylvánova, č. p. 184, Horšovský Týn z důvodu prorezavění topné vložky. Vyřizuje Bytes HT.
26/17 RM projednala žádost ředitelky MŠ Horšovský Týn o schválení navýšení kalkulace ceny
oběda o 5 Kč z důvodu navýšení cen potravin. Cena oběda bude stanovena od ledna 2020 pro děti
od 3 do 6 let na 35 Kč a pro děti od 7 let na 39 Kč. RM souhlasí s cenou dle předložené kalkulace.
Vyřizuje ředitelka MŠ.
26/18 RM projednala návrh tajemnice na odvolání Ing. Jurečkové vedoucí odboru majetku a
investic Městského úřadu v Horšovském Týně s účinností od 9.1.2020. Důvodem odvolání je
oznámení Ing. Jurečkové o vzdání se funkce vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu
v Horšovském Týně ke dni 9.1.2020 na vlastní žádost. RM na návrh tajemnice MěÚ odvolává Ing.
Jurečkovou z funkce vedoucí odboru s účinností od 9.1.2020 na vlastní žádost. Vyřizuje tajemnice.
26/19 RM projednala návrh OZV č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání, a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Horšovský Týn. Změna OZV byla uložena dozorovým orgánem MVČR na základě revize.
RM ukládá odeslat návrh OZV k vyjádření dozorovému orgánu. V případě souhlasného stanoviska
postupuje věc do jednání ZM v projednání. Vyřizuje tajemnice.
26/20 RM projednala žádost o souhlas města k záměru – umístit na hranici pozemků města parc.č.
656/1 a 636/2 v k. ú. Horní Metelsko na jejich pozemku parc. č. 490/2 v k. ú. Horní Metelsko
stavbu hospodářského zázemí se skladem drobného zemědělského náčiní. Umístění stavby lze
povolit pouze na výjimku z obecných požadavků na výstavbu. RM souhlasí s udělením výjimky a
nemá námitky k záměru stavebníka. Řeší odbor MIM.
26/21 RM projednala informaci starosty o zahájení příjmu žádostí MŽP od 1.11. z Národního
programu Životní prostředí dotaci na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod.
Výzvy jsou vhodné pro žadatele v pokročilém stavu přípravy projektu (zpracovaná projektová
dokumentace, stavební povolení, atd.). RM rozhodla o zpětvzetí žádosti o poskytnutí dotace na
vodovod a kanalizaci v Semošicích z programu MZe, protože doposud není známa informace,kdy
bude žádost města vyřízená a dotace z MŽP je i finančně výhodnější. Vyřizuje OMIM.
26/22 RM projednala a schválila podání žádosti o dotaci na Výstavbu vodovodu a kanalizace v
Semošicích z Národního programu Životního prostředí. Výše dotace je zde max. 63,75 %, do
způsobilých výdajů lze zahrnout projektovou dokumentaci, podání žádosti o podporu, autorský
a technický dozor apod. Vodovod a kanalizace jsou způsobilé i k chatám apod. (u MZe bylo
způsobilé jen k trvale obydleným obydlím). RM dále projednala a schválila návrh příkazní
smlouvy na podání žádosti o dotaci s firmou DOMOZA projekt s.r.o. Vyřizuje OMIM.
26/23 RM stanovuje termín pro pracovní jednání ZM k návrhu rozpočtu na rok 2020 na středu
6.11.2019 v kanceláři starosty od 17:00 hodin. Vyřizuje KS, OFŠ.
26/24 RM projednala nabídku zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení
Rekonstrukce Plzeňské ulici společnosti HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno,
na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. RM rozhodla, že veřejnou zakázku
v tomto konkrétním případě lze zadat přímo bez výběrového řízení. RM souhlasí s předloženou
nabídkou a ukládá odboru MIM zaslat objednávku na realizaci zakázky. Řeší OMIM.
26/25 RM vzala na vědomí informaci ředitele ZŠ o využití ušetřených finančních prostředků
z účelových příspěvků ředitele. Fin. prostředky byly využity na výměnu dlažby, obnovu výpočetní

techniky a dataprojektorů, výměna podlahových krytin, dveří a rekonstrukce WC. Vyřizuje ředitel
ZŠ.
26/26 RM ukládá provozovateli veřejného pohřebiště společnosti Bytes HT , spol. s r.o. uvést řády
veřejných pohřebišť do souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Schválení příslušnými
hygienickými stanicemi musí být do 31.8.2020. Vyřizuje Bytes HT.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky
(4- 4-0-0).
Dlouhodobé úkoly
1) Studie povodňových nebezpečí. RM 21/16 projednala informaci místostarosty o projednávání
návrhu na změnu (aktualizaci) záplavového území vodního toku Radbuza. RM nesouhlasila
s rozšířením záplavového území v centru města Horšovský Týn. Po ukončení jednání bude
zapracováno do studie povodňových nebezpeční. Vyřizuje místostarosta.
2) Horšovský Týn – Přemostění řeky Radbuzy (Nádražní ulice); RM 08 bylo uskutečněno jednání
s vlastníkem pozemku a bude připraven návrh smlouvy o budoucí smlouvě. RM 18 starosta
informoval o proběhnuté schůzce s projektanty budoucí studie proveditelnosti. Vyřizuje starosta.
3) LČR – směna nebo převod pozemků - Bažantnice H. Týn. RM 05 - dne 18. 12. 2018 proběhla
schůzka starosty a zástupce LČR; RM 12 starosta předložil seznam vhodných lesních pozemků
k plánované směně s LČR. Zástupci lesní správy takto navrhovanou směnu projednají na GŘ LČR
Hradec Králové. RM 14 vzala na vědomí informaci starosty, že na posledním jednání s lesní
správou LČR Horšovský Týn ve věci směny lesních pozemků byl odsouhlasen soupis pozemků
města a soupis pozemků a budov LČR, které budou předmětem směnné smlouvy. RM 17
projednala a souhlasí s Dohodou o vypořádání nákladů vzniklých v souvislosti s uzavřením směnné
smlouvy mezi Lesy České republiky, s.p. a Městem Horšovský Týn. RM pověřuje starostu
podpisem dohody. RM projednala a souhlasí s aktualizovaným soupisem pozemků města a soupis
pozemků a budov LČR, které budou předmětem směnné smlouvy. Vyřizuje starosta, na vědomí
MIM.
Další jednání rady města se uskuteční ve středu dne 23. 10. 2019 v kanceláři starosty.

…...................................
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 rady města Horšovský Týn jsou uveřejněna v upravené verzi
z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019
Sb. (o zpracování osobních údajů).

