Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 46
ze dne 26. 8. 2020 na MěÚ v Horšovském Týně
Kontrola plnění usnesení RM č. 45
a) 42/22 RM projednala návrh aktualizovaných pravidel přidělování bytů v majetku
města a zásady pro přidělování bytů zvláštního určení upravující pronajímání bytů
v majetku města Horšovský Týn. RM postupuje tento návrh k projednání v komisích
RM - Komise pro přidělování bytů v DPS a Bytová komise, a ukládá těmto komisím
vyjádřit se k návrhu pravidel nejpozději do 22.6.2020. RM 43 konstatuje, že pravidla
byly projednány v komisích a jsou bez připomínek. Revizi provedl i pověřenec GDPR.
Po zapracování revize budou pravidla odeslána ke kontrole na dozor MVČR. RM 44
projednala připomínky dozoru MVČR, po zapracování připomínek právničkou města
zpět do RM. Vyřizuje místostarosta.
b) 42/29 RM ukládá OMIM připravit do jednání RM plnění usnesení RM 19/8 - a)
dopravní řešení dolní části náměstí Republiky – sjednocení parkovacího režimu tj.
parkovací hodiny po obou stranách komunikace. RM se přiklání ke sjednocení režimu
parkování na celém náměstí Republiky. RM 42 ukládá připravit cenové nabídky a
možnosti výběru poplatků za parkování. RM 43 ukládá MP ve spolupráci s ODSH
provést kontrolu dopravního značení na náměstí Republiky. Dále RM ukládá KS ve
spolupráci s právničkou připravit návrh změny nařízení Města Horšovský Týn č.
2/2012 o maximálních cenách za služby parkovišť a nařízení č. 2/2007 a 3/2007,
kterým se upravuje stání sil. mot. vozidel na místních komunikacích a vymezují se
oblasti s placeným parkováním. RM 44 předložena cenová nabídka na úpravu
stávajících parkovacích automatů na bezhotovostní platbu a pořízení 1 nového
parkovacího automatu (solár) do spodní části náměstí. RM souhlasí s pořízením po
zajištění financování v RO č.4. Vyřizuje OMIM, KS, právnička, ODSH, OFŠ.Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
c) 44/12 RM projednala vyjádření ke zveřejněné informaci na úřední desce týkající se
změny tréninkové doby uvedené ve výpůjční smlouvě mezi městem Horšovský Týn a
AMK Horšovský Týn. RM ukládá KS pozvat výše uvedenou a zástupce AMK do
příštího jednání RM. RM 45 proběhlo jednání. Závěr jednání je, že zástupci AMK
předloží variantní řešení tréninkové doby. RM 46 AMK předložil vyjádření
k proběhlému jednání a AMK trvá na původním návrhu tréninkové doby (ÚT – ČT
14:00 – 19:00 hod. a SO 10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 hod.) RM souhlasí s návrhem
AMK Horšovský Týn a nevyhovuje námitkám. RM ukládá OMIM uzavřít dodatek
k výpůjční smlouvě. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
d) 45/25 RM projednala žádost Bytes HT, spol. s r.o. o souhlas s ukončením provozu
kompostárny jako malého zařízení do 150 t ročně. Důvodem jsou vysoké finanční
náklady na provoz tohoto zařízení. RM ukládá jednateli svolat na příští jednání RM
valnou hromadu Bytes HT za účasti dozorčí rady. RM 46 na základě jednání valné
hromady souhlasí se zrušením kompostárny dle návrhu. Vyřizuje Bytes. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
e) 45/26 RM vzala na vědomí informační dopis společnosti REMA Systém, a.s. týkající
se zastavení zpětného odběru televizorů a monitorů značky Samsung společností
ASEKOL a.s. na všech svých smluvních sběrných místech. RM ukládá odboru ŽP
vypracovat stanovisko k této problematice, poté zpět do jednání RM. RM 46
projednala stanovisko odboru životního prostředí. RM bere na vědomí zajištění
zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů značky SAMSUNG
prostřednictvím firmy REMA Systém, a.s. bez aktuálně uzavřené smlouvy. Dle sdělení
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zástzpuce firmy REMA bude prováděn odvoz na základě přihlášení města na sběr
elektrozařízení a odvoz bude proveden do 10 dnů. Vyřizuje OŽP, Bytes. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
f) 45/28 RM projednala nabídku firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, na zpracování žádosti na digitální povodňový plán (dPP)
v rámci výzvy pro oblast 1.4.3. „Budování a rozšíření varovných, hlásných,
předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány v
operačním programu Životního prostředí 2014-2020". Výzva bude otevřena od 15.10.
do 17.12.2020. RM souhlasí se zpracováním cenové nabídky na digitální povodňový
plán a poté zpět do jednání RM. RM 46 projednala a souhlasí s předloženou cenovou
nabídkou se zpracováním žádosti o dotaci pro Operační program ŽP a projektové
dokumentace - dPP a administraci za celkovou cenu 36.300 Kč s DPH. Vyřizuje OŽP
– Baštářová, starosta. Pro účely R vyřadit z usnesení.
Nové body k projednání
46/1 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí opakovaného termínu, po který
byl zveřejněn záměr města prodeje pozemků parc.č. 605 – jeho součástí je stavba rodinného
domu č. p. 217, Pivovarská ul., a parc.č. 606, 614/3, 2727/1, 2727/3, vše v k.ú. Horšovský
Týn. Ani v tomto termínu nebyla učiněna žádná nabídka na odkoupení nemovitostí. RM
postupuje tento materiál do ZM k dalšímu projednání. Řeší odbor MIM.
46/2 RM vzala na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn
záměr města přenechat do nájmu/pachtu část pozemku parc. č. 2305/1 o výměře 52 m2 v k. ú.
Horšovský Týn za účelem zřízení zahrádky, udržování a požívání případných výnosů
z propachtovaného pozemku. V průběhu lhůty byla městu doručena jedna žádost. RM
schvaluje pacht části pozemku parc. č. 2305/1 o výměře 52 m2 v k. ú. Horšovský Týn. Pacht
se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné je stanoveno
usnesením ZM (výše nájemného 2,50 Kč/m2 od roku 1999 každoročně navyšováno o míru
inflace). RM pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy. Řeší odbor MIM.
46/3 RM projednala žádost o výmaz věcných práv (předkupní právo a výhrada práva zpětné
koupě) zatěžujících prodané pozemky v OZ Lidická II. etapa parc.č. 1582/116, 1582/129, k.ú.
Horšovský Týn. Věcná práva jsou zapsána ve prospěch města. Podmínka výstavby RD byla
splněna, RD byl zkolaudován, bylo přiděleno číslo popisné. RM schvaluje zrušení věcných
práv váznoucích na dotčených pozemcích ve prospěch města. RM jako podmínku výmazu
práv v KN stanovuje, že povinný zaplatí správní poplatek za povolení vkladu práva do KN.
Řeší OMIM.
46/4 RM projednala informaci odboru MIM o nutnosti provést majetkoprávní narovnání ve
věci převodu změny č. 1 územního plánu města Horšovský Týn do vlastnictví města –
uzavřením darovací smlouvy mezi městem Horšovský Týn a společností LAZCE GIS
spol.s.r.o., která náklady na pořízení změny uhradila. RM postupuje tento materiál do jednání
ZM s doporučením schválit bezúplatné nabytí nehmotného majetku a ukládá odboru MIM
připravit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
46/5 RM po projednání schvaluje návrh Nájemní smlouvy č. 100N20/30 k části pozemku
KN 2353/2, kú. Horšovský Týn za účelem umístění stavby „Mezinárodní cyklostezky CT3
Horšovský Týn – Semošice“ Po ukončení stavby bude provedeno majetkoprávní vypořádání.
Dle smlouvy je stanoveno nájemné ve výši 500,- Kč – od data účinnosti smlouvy do nabytí
právní moci stavebního povolení, dále 41,- Kč od data 1.9. do 30.9.2020 a roční nájemné ve
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výši 27.600,- Kč po nabytí právní moci stavebního povolení – nájemné se platí ročně předem
vždy k 1.10. běžného roku. V dalším roce bude roční nájemné navýšeno o inflační koeficient.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
46/6 RM projednala předloženou informaci o zápisu pozemku parc.č. 1582/76 – orná půda
o výměře 830 m2, k.ú. Horšovský Týn – obytná zóna Lidická II. etapa na list vlastnictví města
Horšovský Týn po uplatnění předkupního práva. RM postupuje tuto informaci do jednání ZM
s návrhem zveřejnit záměr města o prodeji pozemku parc. č. 1582/76, kú. Horšovský Týn za
stejných podmínek, jaké jsou nyní stanoveny. RM ukládá odboru MIM připravit podklady pro
jednání ZM. Řeší odbor MIM.
46/7 RM po projednání schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrských sítí. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování
inženýrských sítí – kanalizační, vodovodní a elektrické přípojky k rodinnému domu č. p. 70,
Jiráskova ul. a to na pozemku města KN 2289 v k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na
dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného. Věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 12.705 Kč. Rozsah zatížení pozemků věcným
břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 2854-66/2017 ze dne 13.6.2019,
vyhotoveného na náklady oprávněného. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší
odbor MIM. (MUDr. Plášil se zdržel)
46/8 RM po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
ke stavbě přeložky STL plynovodu, která bude provedena v rámci rekonstrukce mostu ev.č.
193-022b přes řeku Radbuzu v ulici J. Littrowa, která se dotkne pozemků města parc.č.
2578/30, 2585/52, 3754/2 v k.ú. Horšovský Týn. Smlouva bude uzavřena mezi městem
Horšovský Týn a společností GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem - Klíše,
zastoupené na základě plné moci společností GridServices s.r.o., Brno (budoucí oprávněná
strana). Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení a to na
pozemcích města parc. č. 2578/30, 2585/52, 3754/2 v k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na
dotčené pozemky v souvislosti se stavbou ve prospěch budoucího oprávněného, budoucího
vlastníka a správce plynárenského zařízení – GasNet s.r.o. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou náhradu ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši, za umístění nadzemní
stavby technických zařízení inženýrských sítí za kus činí 500,- Kč + DPH v platné výši,
minimální sazba činí 10.000 Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku bude
vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného. RM
pověřuje starostu podpisem smlouvy. Řeší odbor MIM.
46/9 RM projednala předloženou žádost o odkoupení části pozemku města parc.č.320/2 zahrada, k.ú. Dolní Metelsko o výměře cca 580 m2. Stavby nacházející se na požadované části
pozemku nejsou majetkem města. RM postupuje tuto žádost do jednání ZM s návrhem
schválit záměr města prodat část pozemku parc.č. 320/2 - zahrada, k.ú. Dolní Metelsko za
cenu stanovenou v souladu se Zásadami tvorby ceny pozemků, které bude město prodávat.
RM ukládá odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
46/10 RM projednala materiál ve věci odkoupení pozemku parc.č. 1579/27 - ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 91 m2, k.ú. Horšovský Týn od společnosti GasNet s.r.o. včetně
předloženého návrhu Kupní smlouvy č. 9420002340, která bude uzavřena mezi městem
Horšovský Týn a společností GasNet s.r.o.. Cena byla stanovena dle znaleckého posudku
č. 1443-06/2020 ze dne 18.6.2020. Celková cena činí 18.150,- Kč (cena včetně DPH). Kupní
cena bude uhrazena po podpisu smlouvy. Město dále uhradí náklady na vyhotovení
znaleckého posudku a náklady na vklad práva do katastru nemovitostí. RM postupuje tento
materiál do jednání ZM s doporučením schválit nákup pozemku 1579/27, k.ú. Horšovský Týn
dle předložené kupní smlouvy a ukládá odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší
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odbor MIM.
46/11 RM projednala informaci o prodeji nemovitosti parc.č. 316/1 včetně budovy čp. 22,
parc.č. 317 vše v k.ú. Semošice a návrh Dohody o postoupení smluv (příkazních ke stavbě
vodovodní a kanalizační přípojky v Semošicích), která bude uzavřena mezi původním
vlastníkem a novým majitelem nemovitosti za souhlasu města Horšovský Týn RM souhlasí s
postoupením smluv dle předložené Dohody. RM pověřuje starostu podpisem Dohody. Řeší
odbor MIM.
46/12 RM pověřuje pí Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský
Týn k zastupování Města Horšovský Týn jako opatrovníka pro řízení ve věci posuzované,
před Okresním soudem v Domažlicích o návrhu na omezení svéprávnosti a jmenování
opatrovníka vedené pod č.j. 13 Nc 423/2020, 4 P a Nc 233/2020, 4 P a Nc 232/2020. Řeší
odbor SV.
46/13 RM pověřuje pí Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský
Týn k zastupování Města Horšovský Týn jako účastníka řízení ve věci posuzované, před
Okresním soudem v Domažlicích v řízení zahájeného bez návrhu (na základě podnětu Města
Horšovský Týn) na omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka vedené pod č.j. 13 Nc
430/2020, 8 P a Nc 275/2020, 8 P a Nc 276/2020. Řeší odbor SV.
46/14 RM pověřuje pí Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský
Týn k zastupování Města Horšovský Týn jako opatrovníka pro řízení ve věci posuzovaného,
před Okresním soudem v Domažlicích o návrhu na omezení svéprávnosti a opatrovnictví
člověka vedené pod č.j. 13 Nc 424/2020, 8 P a Nc 232/2020, 8 P a Nce 233/2020. Řeší odbor
SV.
46/15 RM pověřuje pí Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský
Týn k zastupování Města Horšovský Týn jako opatrovníka pro řízení ve věci posuzovaného,
před Okresním soudem v Domažlicích o návrhu na jmenování opatrovníka vedené pod č.j. 13
Nc 312/2020, 8 P a Nc 269/2020. Řeší odbor SV.
46/16 RM projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu
regenerace městské památkové rezervace Horšovský Týn mezi Městem Horšovský Týn
a vlastníkem Pavlínou Pikáli, Horšovský Týn, ve výši 75.900 Kč. RM postupuje věc do
jednání ZM. Vyřizuje Plachá, OVVPP.
46/17 RM projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu
regenerace městské památkové rezervace Horšovský Týn mezi Městem Horšovský Týn
a vlastníkem AVENTINE VISION a. s., zastoupenou statutárním ředitelem Ing. Petrem
Pospíšilem, IČO 06646841, se sídlem Divadelní 2973/5, 301 00 Plzeň, ve výši 46.600 Kč.
RM postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje Plachá, OVVPP.
46/18 RM projednala návrh dohody o ukončení smlouvy č. 0088/2002 na vývoz směsného
komunálního odpadu ke dni 31.12.2020 s organizací SÚSPK, místo podnikání Pivovarská 26,
Horšovský Týn. RM schvaluje návrh dohody o ukončení smlouvy č. 0088/2002 a pověřuje
starostu podpisem dohody. Řeší odbor ŽP.
46/19 RM projednala návrh RO č. 4/2020 a postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje OFŠ.
46/20 RM projednala současný stav objektu sýpky a po konzultaci s právničkou města ukládá
OMIM připravit projektantkou rozpočet na stavební práce pro zajištění stavby tak, aby
nemohlo docházet ke škodám na stavbě, zhoršení stavu stavby,a stavba byla řádně uchráněna
počasí a povětrnostním vlivům. Po zpracování rozpočtu ukládá RM připravit výběrové řízení
na provedení uvedených potřebných stavebních prací na objektu sýpky. Vyřizuje OMIM.
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46/21 RM projednala žádost Správy železnic o souhlas se zrušením železničního přejezdu
P 672. RM souhlasí se zrušením železničního přejezdu P 672 za podmínky vybudování
náhradní účelové komunikace a cyklostezky CT3 směrem k Horšovskému Týnu s napojením
do ulice Járy Cimrmana. Řeší OMIM.
46/22 RM projednala a souhlasí s nabídkou Ing. Jaroslava Rojta, autora PD „Mezinárodní
cyklostezka CT3 Horšovský Týn – Semošice“, na výkon autorského dozoru za nabídkovou
cenu 30.000 Kč bez DPH. Řeší OMIM, starosta.
46/23 RM projednala cenovou nabídku firmy TR Antoš s.r.o. se sídlem nad Perchtou 1631,
511 01 Turnov, IČO 48152587 na realizaci doplnění herních prvků na dětském hřišti ve
Vančurově ulici, H. Týn za nabídkovou cenu 437.431 Kč včetně DPH. RM souhlasí s
objednáním prvků dle nabídky po zajištění RO č. 4/2020. Vyřizuje OMIM, OFŠ.
46/24 RM projednala žádost SDH Semošice o vyplacení 1. splátky ve výši 10.000 Kč za
splnění závazků a úkolů dle ,,Dohody o spolupráci“ za rok 2020. Odbor ŽP MěÚ potvrdil
splnění závazků. RM souhlasí s vyplacením částky. Vyřizuje KS a OFŠ.
46/25 RM projednala podnět občanů části Kocourov týkající se neuspokojivého stavu hráze
rybníka v Kocourově. RM ukládá odboru ŽP provést prohlídku a po zjištění stavu zpět do
jednání RM. Vyřizuje OŽP, OMIM.
46/26 RM projednala žádost centra pro seniory Clementas se sídlem Rozvojová zóna 504,
340 21 Janovice nad Úhlavou, IČO 07342802, o finanční podporu 2 občanů města, kteří jsou
klienty tohoto zařízení. RM nesouhlasí s poskytnutím příspěvku z důvodu vyčerpání položky
rozpočtu města. Vyřizuje KS, OFŠ.
46/27 RM vzala na vědomí informaci Domažlické nemocnice a.s. o zavedení poplatku za
uložení těla zemřelého po více jak 48 hodinách využití chladícího boxu. Částka je stanovena
ve výši 250 Kč za každých započatých 24 hodin. Poplatek bude účtován od 1.9.2020, a je
zaveden dle zákona o pohřebnictví č. 256/2001. Vyřizuje KS.
46/28 RM vzala na vědomí odpověď MUDr. Noska o nevyužití nabídky na poskytování
služby praktického lékaře ve městě Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
46/29 RM projednala návrh komise Sociálního fondu na jmenování nového člena za paní
Hanu Žákovou, která ukončila svoji činnost v komisi k 31. 8. 2020. Důvodem je skončení
pracovního poměru. RM jmenuje na návrh komise Sociálního fondu nového člena paní Janu
Baštářovou s účinností od 1.9.2020. Vyřizuje KS.
46/30 RM projednala informaci odboru MIM o podání žádosti o bezúplatný převod pozemku
pod tělesem místní komunikace na pozemku parc.č. 19/3, k.ú. Horní Metelsko, který je ve
vlastnictví ČR - hospodaření se svěřeným majetkem – Státní pozemkový úřad do vlastnictví
Města Horšovský Týn s následným vyrozuměním SPÚ o převodu pozemku z ČR-SPÚ na
Státní statek Jeneč, st. podnik v likvidaci. Nutno podat žádost novému vlastníkovi. RM
postupuje tento materiál do jednání ZM s doporučením schválit bezúplatné nabytí pozemku a
ukládá odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
46/31 RM projednala a schválila návrh plné moci k podepsání žádosti o dotaci a podepisování
dalších úkonů s tím spojených na akci "Mezinárodní cyklostezka CT3 Horšovský Týn Semošice". RM pověřuje starostu podpisem plné moci. Vyřizuje starosta, KS.
46/32 RM projednala návrh informačního listu k akci Mezinárodní cyklostezka CT3
Horšovský Týn – Křenovy. RM postupuje informační list projektu do jednání ZM. Vyřizuje
KS.
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46/33 RM projednala variantní návrh na uzavření školní tělocvičny pro veřejnost na základě
metodiky MŠMT předložené ředitelem ZŠ Horšovský Týn. RM souhlasí s tím, aby školní
tělocvična sloužila pro veřejnost, tak jak bylo doposud a dodržování metodiky bude zajištěno
navýšením příspěvku na provoz ZŠ – úklid ve výši 23.000,-Kč. RM ukládá OFŠ zahrnout
požadavek na návrhu RO č. 4/2020. RM dále projednala a souhlasí s návrhem
aktualizovaného ceníku za pronájem školní tělocvičny a travnatého hřiště. Vyřizuje ředitel ZŠ,
OFŠ.
46/34 RM ruší svoje usnesení RM 42/27, kde projednala žádost o souhlas s výpůjčkou
tábořiště na Podhájí včetně soc. zařízení ve dnech 27.8. - 30. 8. 2020 za účelem uspořádání
výstavy oblečení a turnaje ve stolním fotbalu a tenisu. RM souhlasí s výpůjčkou. RM 46 ruší
svoje usnesení z důvodů nepravdivých informací uvedených v žádosti o výpůjčku. RM byla
upozorněna na charakter akce PČR. Vyřizuje Bytes.
46/35 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů přidělila byt
č. 2, náměstí Republiky 100, H. Týn o velikosti 2+1 o výměře 95,80 m2 . Vyřizuje Bytes HT.
46/36 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů přidělila byt
č. 4, ul. 5. května 25, H. Týn o velikosti 2+1 o výměře 73,60 m2. Vyřizuje Bytes HT.
46/37 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů přidělila byt
č. 2, Gorkého 4, H. Týn o velikosti 1+0 o výměře 26,20 m2. Vyřizuje Bytes HT.
46/38 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů přidělila byt
č. 3, Gorkého 4, H. Týn o velikosti 2+1 o výměře 78,90 m2 . Vyřizuje Bytes HT.
46/39 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů přidělila byt
č. 14, Lidická 263, H. Týn o velikosti 1+1 o výměře 40,60 m2 . Vyřizuje Bytes HT.
46/40 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů přidělila byt
č. 4, náměstí Jelení 92, H. Týn o velikosti 2+1 o výměře 33,70 m2. Vyřizuje Bytes HT.
46/41 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů přidělila byt
č. 12, náměstí Jelení 92, H. Týn o velikosti 1+1 o výměře 40,30 m2. Vyřizuje Bytes HT.
46/42 RM projednala žádost velitele JSDHO Horšovský Týn na nákup vybavení pro JSDHO
Oplotec, Horní Metelsko a Horšovský Týn. RM souhlasí s pořízení dle návrhu. Financováno
z dotace PK. Vyřizuje velitel JSDHO.
46/43 RM projednala žádost velitele JSDHO Horšovský Týn na nákup vybavení pro
Hasičské zbrojnice H. Týn za celkovou cenu 83.000,- Kč (šatní skříňky, regály atd.). RM
souhlasí s pořízení dle návrhu. Vyřizuje velitel JSDHO.
46/44 RM projednala návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého
napětí (NN) mezi městem Horšovský Týn a ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Duhová 1444/2,
14000 Praha, IČ 03592880. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2022. RM souhlasí
se zněním smlouvy a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS.
Dlouhodobé úkoly
1) 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
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starosta informoval o proběhnuté schůzce s projektanty budoucí studie proveditelnosti. RM
39 projednala studii přemostění řeky Radbuzy. Vyřizuje starosta.
2) 29/1 RM projednala návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Horšovský Týn a společností KARPEM a.s., náměstí Republiky 59, Horšovský Týn. Věcné
břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování inženýrských sítí vybudovaných
v rámci akce „Horšovský Týn obytná zóna K.O.S. - vodovod a kanalizace“ – vodovodní řad
a kanalizační stoka v pozemku KN 1915/1, k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčený
pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: Města Horšovský Týn.
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu stanovenou na základě znaleckého posudku
č. 3347/81/19 ze dne 4.11.2019, vyhotoveného znalcem ve výši 213.390 Kč + DPH v platné
výši. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a s vkladem práva do katastru
nemovitostí uhradí oprávněný. Rozsah zatížení pozemků věcným břemenem je vyznačen v
geometrickém plánu č. 2851-103/2019 ze dne 25.4.2019 vyhotoveného na náklady
oprávněného. RM odkládá rozhodnutí ve věci schválení smlouvy. RM ukládá starostovi
projednat návrh OMIM s vedením společnosti KARPEM a.s.; výsledek jednání předložit zpět
do jednání RM. RM 30 starosta informoval o jednání s jednatelem firmy KARPEM a.s., kde
byly předloženy návrhy na řešení. Město čeká na vyjádření firmy. Řeší starosta spolu
s OMIM.
Další jednání rady města se uskuteční ve středu dne 9.9.2020 v kanceláři starosty. V den
konání RM se koná od 7:30 hodin porada za účasti starosty, místostarosty, tajemnice,
vedoucích odboru MIM, výstavby a ÚP, OFŠ a jednatele Bytes HT.

Ing. Josef Holeček v. r.
starosta města

David Škopek v. r.
místostarosta

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že dokument je uveřejněn v upravené verzi z důvodů dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
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