Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 07
ze dne 23. 1. 2019 na MěÚ v Horšovském Týně
Kontrola plnění usnesení RM č. 06
a) 61/31 RM projednala oznámení o záměru převést nebo pronajmout nemovitý majetek – náměstí
Republiky 11, 346 01 Horšovský Týn a ul. 5. května 12, 346 01 Horšovský Týn – Hotelu Šumava,
Vinárna Hotelu Šumava a 1. NP a 2. NP hotelu Šumava předložené Bytesem HT. RM odkládá
schválení záměru za účelem doplnění dalších podmínek pronájmu. Vyřizuje Bytes HT.
RM 03 vzala na vědomí informaci o tom, že se v termínu nepřihlásil žádný zájemce na
provozovatele baru ve společenském sále hotelu Šumava. RM ukládá místostarostovi předložit do
dalšího jednání RM aktualizované podmínky pronájmu. RM 04 projednala a schválila
aktualizovaný návrh podmínek na provozovatele baru sálu hotelu Šumava a aktualizaci ceníku
pronájmu sálu. RM 05 záměr a aktualizovaný ceník zveřejněn na úřední desce. RM 07 místostarosta informoval RM o tom, že se do výběrového řízení na provozovatele baru sálu Hotelu
Šumava přihlásili dva uchazeči. RM otevřela uzavřené obálky a posoudila jejich obsah. Jeden
zájemce předložil potvrzení o kvalifikaci, která po kontrole neodpovídá skutečnosti, a tudíž zájemce
neprokázal splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, a z toho důvodu byl z výběrového řízení
vyloučen. RM po projednání a posouzení podmínek pronájmu baru vybrala jako provozovatele baru
sálu Hotelu Šumava paní Veroniku Baumannovou, Zámecká restaurace, IČO 63503701, náměstí
Republiky 66, Horšovský Týn. Vyřizuje místostarosta, Bytes HT, na vědomí MKZ. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
b) 95/22 RM projednala žádost ředitele ZŠ Horšovský Týn o realizaci opatření vedoucích ke
zvýšení bezpečnosti žáků školy v ul. Masarykova v souvislosti s vážnou dopravní nehodou. RM
ukládá projednat ODSH s DI-PČR možnosti pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Vyřizuje
ODSH.
c) 01/10 RM ukládá odboru MIM, starostovi a právničce předložit do zastupitelstva návrh o prodeji
nemovitých věcí z majetku města formou znaleckého posudku. Úhradu znaleckého posudku by
zaplatil nabyvatel. Vyřizuje MIM.
d) 04/18 RM projednala žádost společnosti WRAGET SB s.r.o., se sídlem Nademlejnská 600/1,
Praha 9 – zhotovitele stavby pod názvem: „Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“,
o prodloužení termínu plnění s výzvou k součinnosti. Zhotovitel uvádí, že není schopen garantovat
termín plnění dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo (do 21.12.2018) a žádá o prodloužení termínu do
31.05.2019. Důvodem prodloužení termínu podle zhotovitele je stav korunní římsy objektu.
Zhotovitel dále žádá o součinnost s projednáním položek týkajících se odpočtů a přípočtů
změnových listů (doposud v RM neprojednaných a neodsouhlasených, ač předložených TDI
v 7. měsíci 2018). RM odkládá svoje stanovisko do následujícího jednání RM, které se uskuteční
dne 19.12.2018. Důvodem odročení se nutnost seznámit se s návrhem změnových listů a důvody,
proč je ohrožen termín dokončení stavebních prací. RM 05 po zvážení všech okolností nesouhlasí
s prodloužením termínu a žádost zamítá. RM konstatuje, že žádost nemá náležitosti v souladu se
smlouvou o dílo. RM 06 informoval starosta o vývoji opravy sýpky a o jednání s firmou WRAGET
SB s.r.o. Firma podala návrh na odstoupení od uzavřené smlouvy o dílo a město odeslalo odpověď.
Nyní čeká město n stanovisko firmy. Jednání s firmou je naplánování na 14.1.2019. RM 07 –
jednání s firmou proběhlo, město požaduje předložení stavebního deníku. RM ukládá OMIM
odstoupit od smlouvy. Řeší odbor MIM, starosta.
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Nové body k projednání
07/01 RM mění svoje usnesení 06/01 : „….. podklady pro vypsání výběrového řízení na dvě pozice
strážníka městské policie. RM souhlasí s poskytnutím služebního bytu a poskytnutím náborového
příspěvku ve výši 50.000,-Kč. Výplata náborového příspěvku je vázána tří měsíční zkušební dobou
…….“. Vyřizuje KS.
07/02 RM projednala žádost Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace,
která v zastoupení Plzeňského kraje žádá o 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 2 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.. Jedná se o majetkoprávní
vypořádání v rámci akce vedené pod názvem „rekonstrukce Masarykovy ulice v městě Horšovský
Týn". RM postupuje tuto žádost do jednání ZM s doporučením schválit záměr bezúplatného
převodu pozemků parc.č. 2286/4, ostatní plocha, silnice o výměře 28 m 2 a pozemku parc. č.
2580/46, ostatní plocha, silnice o výměře 2 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.. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti Plzeňskému kraji o bezúplatný
převod pozemků pod novými chodníky, pod parkovacími zálivy při silnici II/200 a ostatní dopravní
plochy v rámci téže akce, konkrétně pak převod pozemků v katastrálním území Horšovský Týn
parc. č. 2580/40 o výměře 56 m2, 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 m 2, 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. RM ukládá odboru MIM připravit
podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
07/03 RM projednala žádost Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace, která
v zastoupení Plzeňského kraje žádá o bezúplatný převod pozemku parc. č. 421/6 ostatní plocha,
silnice, o výměře 385 m2 v katastrálním území Tasnovice do vlastnictví Plzeňského kraje. Jedná se
o majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/197. RM postupuje tuto žádost do jednání ZM
s doporučením schválit záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 421/6 ostatní plocha, silnice,
o výměře 385 m2 v katastrálním území Tasnovice do vlastnictví Plzeňského kraje. RM ukládá
odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
07/04 RM bere na vědomí informaci nájemce městských kotelen – společnosti Bytes HT s r.o.
o celkovém skutečně vyrobeném množství tepelné energie za rok 2018. Nájem za kotelny dle platné
nájemní smlouvy ve znění dodatků pro rok 2019 činí 848.057,-Kč + DPH (výše nájemného za rok
2018 navýšená o průměrnou míru inflace předchozího roku). Řeší odbor MIM.
07/05 RM projednala žádost Společenství vlastníků Tasnovice 29, IČ 06472729 o odkoupení
pozemku parc. č. st. 72/5 v k.ú. Tasnovice, pozemku pod objektem č. p. 29 Tasnovice. Po doplnění
informací RM rozhodla o postoupení této žádosti do jednání ZM s doporučením schválit záměr
města prodat pozemek parc.č. st. 72/5 v k.ú. Tasnovice za cenu 570 Kč/m2. RM ukládá odboru MIM
připravit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
07/06 RM po opakovaném projednání žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 1329 v k.ú. Semošice
schvaluje zamítnutí žádosti. RM nesouhlasí s prodejem tohoto pozemku. Pozemek je určen v rámci
KPÚ pro zřízení společných zařízení. Žadatel má právo proti rozhodnutí RM vznést námitku do
jednání ZM. Řeší odbor MIM.
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07/07 RM po opakovaném projednání žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 1331 v k.ú. Semošice
schvaluje zamítnutí žádosti; RM nesouhlasí s prodejem tohoto pozemku. Žadatel má právo proti
rozhodnutí RM vznést námitku do jednání ZM. Řeší odbor MIM.
07/08 RM opakovaně projednala žádost o odkoupení částí pozemků parc. č. 1102/1 a 2975/1 o
celkové výměře cca 1440 m2 v k. ú. Horšovský Týn. RM rozhodla, že min. do doby nabytí platnosti
nového územního plánu nebude jednat o prodeji zbývajících částí pozemků v této lokalitě. Žadatel
má právo vznést námitku proti rozhodnutí RM do jednání ZM. Řeší odbor MIM.
07/09 RM projednala podnět Sdružení vlastníků bytových jednotek, Suchanovova 115, H. Týn,
k pokácení dřevin (javor, bříza a radikální řez druhé břízy a zplaněné hrušně) v blízkosti jejich
domu. RM souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin dle podnětu. Řeší odbor MIM.
07/10 RM projednala podnět vlastníka domu č. p. 6 Lazce k pokácení vrby křehké rostoucí
v blízkosti domu, která je nebezpečně nakloněná nad tento dům. RM souhlasí s podáním žádosti
o pokácení dřeviny dle podnětu. Řeší odbor MIM.
07/11 RM projednala stanovisko spolku Tlapky v naději, z.s., se sídlem Horšov 47, Horšovský Týn
k návrhu smlouvy o výpůjčce č. NS 263. RM i nadále trvá na původním znění smlouvy. Řeší odbor
MIM.
07/12 RM projednala Plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
Borovice u Horšovského Týna. RM postupuje tento materiál do jednání ZM s doporučením schválit
tento plán v předloženém znění. Řeší odbor MIM.
07/13 RM bere na vědomí informaci odboru MIM, že na základě zveřejněného záměru města
přenechat do užívání formou výpůjčky informační skříňky v Nabburg parku v Horšovském Týně na
pozemku parc. č. 319/1 v k. ú. Horšovský Týn zájmovým spolkům působícím na území města
Horšovský Týn za účelem propagace jejich činnosti, byly městu doručeny další tři žádosti. RM
schvaluje smlouvu o výpůjčce se žadatelem SH – Sbor dobrovolných hasičů Horní Metelsko, nám.
Republiky 52, H. Týn, IČ 65570464 - Informační skříňka č. 6. Doba výpůjčky – neurčitá s 3měsíční
výpovědní lhůtou. RM další dvě žádosti zamítá. Řeší odbor MIM.
07/14 RM projednala předložený dokument týkající se zahájení komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Jeníkovice u Horšovského Týna. RM rozhodla o přistoupení Města Horšovský
Týn k řízení o pozemkových úpravách jako účastník řízení. Město Horšovský Týn bude v rámci
těchto úprav zastupovat vedoucí odboru MIM. Řeší odbor MIM.
07/15 RM projednala umístění nové vodovodní přípojky v pozemku města KN 2313/1, k.ú.
Horšovský Týn s napojením na hlavní řad s napojením stavby na pozemku KN 998/1, k.ú.
Horšovský Týn, Pivovarská ul. RM souhlasí se stavbou nové vodovodní přípojky dle předložené
situace z projektové dokumentace vyhotovené společností HT Projekt s.r..o., Horšovský Týn, datum
1/2018 za podmínek stanovených ve vyjádření správcem místních komunikací a veřejného
prostranství – BYTES HT spol. s.r.o. Horšovský Týn, zhotovitel stavby uzavře před zahájením
prací s touto společností dohodu o užívání pozemku. RM zároveň po projednání schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, která se dotkne pozemku města
KN 2313/1, k.ú. Horšovský Týn a bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a panem M. T. H.
(strana oprávněná). Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 20,- Kč + DPH v
platné výši, minimální sazba 500,- Kč. Rozsah zatížení pozemku služebností bude vyznačen po
dokončení stavby v geometrickém plánu. Řeší odbor MIM.
07/16 RM projednala žádost o pronájem pozemku – části dvora za domem č. p. 6 v Gorkého ulici
kde bydlí, za účelem umístění kotce a výběhu pro psa. RM nemá námitky k umístění boudy pro psa
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na dvoře za domem č. p.6 v Gorkého ulici. RM souhlasí s pronájmem pozemku za účelem zřízení
výběhu pro psa se souhlasem druhého nájemníka. Řeší odbor MIM.
07/17 RM vzala na vědomí předložený materiál týkající se bezúplatného převodu pozemku KN
1582/62 k. ú. Horšovský Týn z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města
Horšovský Týn a výzvy k podpisu Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 1004991930. RM
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
07/18 RM bere na vědomí upravenou verzi rozpočtu po pracovním jednání ZM, návrh upraveného
rozpočtu je zveřejněn na elektronické úřední desce od 17. 1. 2019. RM postupuje věc do jednání
ZM.
07/19 RM pověřuje paní Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn
k zastupování Města Horšovský Týn při jednání ve věci omezení svéprávnosti a jmenování
opatrovníka panu J. H. u Okresního soudu v Domažlicích vedené pod č.j. 13 Nc 429/2018-11, 3 P a
Nc 122/2018, 3 P a Nc 9/2019. Vyřizuje OSV.
07/20 RM vzala na vědomí nominaci členů a předsedy OV Horní Metelsko. RM postupuje věc do
jednání ZM. Vyřizuje KS.
07/21 RM vzala na vědomí žádost občanů z místní části Horšov o obnovení osadního výboru
a nominaci členů a předsedy OV. RM postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje KS.
07/22 RM projednala informace firmy EKO-PF s.r.o. se sídlem Hlincová Hora 60, 373 71
Hlincová Hora, IČO 62525816 na uzavření smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů na 3 ks
sběrných nádob o objemu 240 l zelené barvy. RM souhlasí s uzavřením smlouvy a pověřuje starostu
podpisem. Vyřizuje OŽP.
07/23 RM bere na vědomí informaci odboru životního prostředí Městského úřadu Horšovský Týn
o tom, že k 31. prosinci 2020 končí platnost lesních hospodářských osnov v rámci lesního
hospodářského celku (LHC) Horšovský Týn v územní působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (ORP) Horšovský Týn a povinnost vyhlášení záměru zadat zpracování lesních
hospodářských osnov na další období, tj. na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030. Při aplikaci
ustanovení § 25 odst. 2 lesního zákona vycházela RM z ustanovení § 58a téhož zákona, podle
kterého jsou působnosti, stanovené lesním zákonem ORP, výkonem přenesené působnosti. Podle
zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, vydává obec v přenesené působnosti
„nařízení“. RM vydává v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 25 odst. 2 a § 48
odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), Nařízení č. 1/2019, kterým se
vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov. Vyřizuje OŽP.
07/24 RM projednala 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. RM věc postupuje do jednání ZM.
Vyřizuje KS, na vědomí ředitelé p.o. a s.r.o., vedoucí odborů, knihovna.
07/25 RM projednala a schválila návrh programu jednání ZM č. 02, které se bude konat 4.2.2019.
RM stanovila, že jednání ZM č. 02 proběhne v zasedací místnosti Městského úřadu v Horšovském
Týně od 17:00 hodin. Vyřizuje KS, na vědomí ředitelé p.o. a s.r.o., vedoucí odborů, knihovna.
07/26 RM projednala a doporučuje ZM vyhlásit 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
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v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ s termínem pro podání žádostí o dotaci od 11.3. do 12.4.
2019. Vyřizuje ZM.
07/27 RM projednala návrhy veřejnoprávních smluv mezi městem Horšovský Týn
a Tělovýchovnou jednotou Dynamo Horšovský Týn, z.s. o poskytnutí dotace na údržbu sport.
zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo ve výši 270 tis. Kč a o poskytnutí dotace na správce
stadionu ve výši 420 tis. Kč a doporučuje ZM schválení těchto smluv. Vyřizuje ZM.
07/28 RM projednala zřízení komise rady města pro územní rozvoj a vyzývá všechny volební
strany zastoupené v ZM, aby navrhly člena do této komise. Termín pro podání návrhů do 5.2.2019
14:00 hodin. Vyřizuje KS.
07/29 RM na svém jednání dne 9.1.2019 pod bodem 06/19 vzala na vědomí informaci Bytes HT
spol. s r.o., správce nemovitostí města, že byla ke dni 31.12.2018 ukončena nájemní smlouva s
nájemníky objektu Borovice č.p. 6 z důvodu jejího porušení. Objekt je v současné i budoucí době
neobyvatelný, správce navrhuje jeho demolici. RM souhlasí s navrhovaným řešením situace. RM
postupuje věc do jednání ZM. Na demolici objektu je možno získat dotaci. Jednou z podmínek
dotace je schválení zastupitelstvem podání žádosti o dotaci na demolici konkrétního objektu a
schválení projektu následného využití revitalizovaného území. Vyřizuje místostarosta, Bytes HT.
07/29 RM projednala nabídku na zpracování projektové dokumentace pro odstranění stavby
„Borovice 6“ a související studie klidové zóny od firmy MP technik spol. s r.o., Francouzská 149,
345 62 Holýšov, IČO 05360889 za celkovou cenu 41.000,-Kč bez DPH. RM souhlasí s objednáním
po zajištění financování v rozpočtu města na rok 2019. Vyřizuje místostarosta.
07/30 RM projednala návrh příkazní smlouvy mezi městem Horšovský Týn a společností
DOMOZA projekt s.r.o., se sídlem Teslova 1202/3, Plzeň na podání žádosti o dotaci na demolici
objektu č. p. 6 Borovice, Horšovský Týn. Cena za zpracování žádosti činí 30.000,-Kč bez DPH.
RM souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. Vyřizuje starosta.
07/31 RM projednala informaci o možnosti podat žádost o dotaci na opravu kaple sv. Jana
Nepomuckého ve Svinné. RM souhlasí s podáním žádosti o finanční prostředky z dotačního
programu Plzeňského kraje „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a
zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje“
na rok 2019. RM souhlasí s podáním žádosti v rámci programu na opravu kapličky ve Svinné.
Vyřizuje starosta.
07/32 RM souhlasí s podáním žádosti o finanční prostředky z dotačního programu Plzeňského kraje
„Program stabilizace a obnovy venkova pro rok 2019“. RM souhlasí s podáním žádosti v rámci
programu na úsek místní komunikace v části obce Tasnovice na pozemku p. č. 793/1 v k. ú.
Tasnovice. Vyřizuje starosta.
07/33 RM bere na vědomí informaci Odboru výstavby a územního plánování MěÚ o dalším
postupu v projednávání návrhu nového územního plánu Horšovský Týn a po projednání schvaluje
návrh Dodatku č. 5 smlouvy o dílo uzavřený se zpracovatelkou územního plánu Ing. arch. Janou
Benešovou – Atelier URBI, Chopinova 301/9, 623 00 Brno – Kohoutovice, IČO 26234734. RM
pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje OVÚP, KS.
07/34 RM projednala dopis sdružení „LUNGTA“ se sídlem Dlouhá 33, Praha se žádostí o opětovné
připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“, která se uskuteční dne 10. března 2019, kdy bude
připomenuto 60. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. RM doporučuje ZM připojení se
k uvedené akci „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2019 na budově MěÚ
– nám. Republiky 52, Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
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07/35 RM vzala na vědomí Zprávu o stavu školní budovy ZŠ Zámecký park 3 a jejího okolí a vizi
na zlepšení jejího stavu předloženou ředitelem školy. Vyřizuje KS.
07/37 RM se seznámila s návrhem plánu velkých oprav na rok 2019 a rozhodnutí odkládá do
dalšího jednání po konzultaci s jednatelem Bytes HT. Vyřizuje Bytes HT.
07/38 RM projednala Žádost o dotaci na rekonstrukci varhan v kostele sv. Apolináře v H. Týně
podanou Římskokatolickou farností Horšovský Týn. ŘKF Horšovský Týn město žádá v roce 2019
o příspěvek ve výši 400 tis. Kč. RM po projednání postupuje věc do jednání ZM s doporučením
požadavek schválit v rozpočtu města na rok 2019. Vyřizuje OFŠ, KS.
07/39 RM projednala podnět týkající se řešení spojení Horšovský Týn – Plzeň – Praha veřejnou
hromadnou dopravou. RM ukládá starostovi vyvolat jednání s KÚ PK. Poté zpět do RM. Vyřizuje
KS.
07/40 RM vzala na vědomí žádost spolku Klub českého pohraničí o pronájem místnosti v DPS na
zřízení archívu spolku. Dle vyjádření správce objektu Bytes HT není možný pronájem v DPS.
Vyřizuje KS.
07/41 RM projednala návrh dodatku č. 4 Smlouvy o nájmu nebytového prostoru Nádražní 43,
Horšovský Týn ze dne 23.3.2015 mezi městem Horšovský Týn, zastoupené spol. Bytes HT, spol.
s r.o. a SOŠ a SOU Horšovský Týn, se sídlem J. Littrowa 122, Horšovský Týn. Předmětem dodatku
je nájemné za uvedený objekt ve výši 236.000 Kč pro rok 2019. Vyřizuje Bytes HT.
07/42 RM projednala žádost paní M. D., která měla přidělený byt č. 4 o velikosti 2+1
s příslušenstvím v domě č. p. 262, Lidická ulic, Horšovský Týn, o prodloužení doby trvání nájmu
bytu. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31.12.2018. RM zamítá žádost o
prodloužení doby trvání doby nájmu bytu. Vyřizuje Bytes HT.
07/43 RM vzala na vědomí statický posudek týkající se posouzení poruch na objektu MěÚ
(OVÚP) č. p. 53, nám. Republiky, Horšovský Týn, vypracovaný Ing. Zdeňkem Müllerem, Lidická
27/11, Most, ČKAIT 0012622. RM postupuje věc do jednání ZM do projednání návrhu rozpočtu na
rok 2019. Vyřizuje MIM.
07/44 RM projednala žádost o souhlas s likvidací nálezů, u kterých se v posledních třech letech
nepřihlásili majitelé. Jedná se o nálezy 12/2015 - pracovní obuv černé barvy s oranžovým vnitřkem,
15/2015 - svazek 4 malých klíčů, 16/2015 - klíček s přívěskem s nápisem Factory Racing, 21/2015 plastový kufr zn. Delsey. RM souhlasí s likvidací nálezů č. 12/2015, 15/2015, 16/2015 a 21/2015.
Vyřizuje KS.
07/45 RM projednala a na návrh bytové komise přidělila byt č. 2 v domě Lidická 262, Horšovský
Týn, o velikosti 1+1 o výměře 40,30 m². Vyřizuje Bytes.
07/46 RM projednala a na návrh bytové komise přidělila byt č. 4 v domě ul. 5. května 24,
Horšovský Týn, o velikosti 1+1 o výměře 85,59 m². Vyřizuje Bytes.
07/47 RM projednala a na návrh bytové komise přidělila byt č. 10 v domě Lidická 262, Horšovský
Týn, o velikosti 1+1 o výměře 40,30 m². Vyřizuje Bytes.
07/48 RM projednala a na návrh bytové komise schválila výměna bytu č. 13 v domě č. p. 186 ulice
Sylvánova, Horšovský Týn velikost bytu 1+1 o velikosti 41,43 m 2 a bytu č. 26 v domě č. p. 186
ulice Sylvánova, Horšovský Týn, velikost bytu 3+1 o velikosti 81,40 m2. Vyřizuje Bytes.
07/49 RM projednala nabídku Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, Praha 6,
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převodu/prodeji, 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 oba v k.ú. Horšovský Týn, a dále pak pozemku parc. č. 847 – ostatní plocha jiná plocha o
výměře 205 m2 v k. ú. Tasnovice. RM postupuje tuto nabídku do jednání ZM s doporučením
nabídku nepřijmout. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky
(5- 5-0-0).
Dlouhodobé úkoly
1) Generel kanalizace města Horšovský Týn. RM 04 projednala informaci starosty o nutnosti
započít práce na generelu kanalizace. RM ukládá zajistit finanční prostředky v rámci rozpočtu na
rok 2019. Vyřizuje OFŠ, starosta;
2) Rekonstrukce Plzeňské ulice. RM 06 uzavřena dohoda.
3) Studie povodňových nebezpečí;
4) Revitalizace klášterního kostela;
5) Horšovský Týn – Přemostění řeky Radbuzy (Nádražní ulice);
6) ul. Krátká v Horšovský Týn – žádost občanů;
7) LČR – směna nebo převod pozemků - Bažantnice H. Týn. RM 05 - dne 18. 12. 2018 proběhla
schůzka starosty a zástupce LČR;
8) Využití areálu Základní školy ve Vrchlického ulici Horšovský Týn.
Další jednání rady města se uskuteční ve středu dne 6.2.2019 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. 101/2000
Sb.(o ochraně osobních údajů).
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