Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 25
ze dne 25. 9. 2019 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení ZM č. 7
01. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
02. schvaluje program 7. jednání ZM s projednanými změnami. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
03. bere na vědomí zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení jednání
ZM č. 6 ze dne 24.6.2019. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
04.
a) bere na vědomí zprávu FV ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
b) bere na vědomí zprávu KV ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
05. ruší svoje usnesení č. 74 z jednání ZM Horšovský Týn č. 6 ze dne 24. 6. 2019 o vydání
územního plánu Horšovský Týn. Vyřizuje OVÚP, pro účely RM vyřadit z usnesení.
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. Vyřizuje OVÚP, pro účely RM vyřadit z usnesení.
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. Vyřizuje
OVÚP, pro účely RM vyřadit z usnesení.
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. Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit
z usnesení.
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. Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
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. Vyřizuje OMIM, pro

účely RM vyřadit z usnesení.
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. Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
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. Vyřizuje
OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
13. schvaluje RO č. 4/2019 v předloženém znění. Vyřizuje OFŠ, pro účely RM vyřadit z usnesení.
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.
Vyřizuje OFŠ, pro účely RM vyřadit z usnesení.
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. Vyřizuje OVVPP - Plachá, pro účely RM vyřadit z usnesení.
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, a Jiřinou Pytelkovou, bytem Horšovský
Týn ve výši 11.300 Kč. Vyřizuje OVVPP - Plachá, pro účely RM vyřadit z usnesení.
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, a Hanou Popelovou, bytem Horšovský Týn
ve výši 39.800 Kč. Vyřizuje OVVPP - Plachá, pro účely RM vyřadit z usnesení.
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. Vyřizuje OVVPP - Plachá, pro účely RM vyřadit z usnesení.
19. bere na vědomí Analýzu možností realizace plavecké vybavenosti v Horšovském Týně.
Vyřizuje RM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
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. Vyřizuje RM,
řešeno viz bod 25/22, pro účely RM vyřadit z usnesení.

21. schvaluje vystoupení města jako člena z Nájemního družstva Horšovský Týn. Vyřizuje KS, pro
účely RM vyřadit z usnesení.
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. Vyřizuje KS, pro účely
RM vyřadit z usnesení.
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. Vyřizuje KS, pro účely RM vyřadit z usnesení.
24. nesouhlasí se změnou OZV č. 2/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
z důvodu povolení výjimky k provozování kasina. Vyřizuje KS, pro účely RM vyřadit z usnesení.
25. schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy uzavřenou mezi
městem Horšovský Týn a obcí Vidice. Vyřizuje OFŠ, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Nové body k projednání
25/1 RM bere na vědomí zápis z jednání Ústřední inventarizační komise. RM na návrh ÚIK
schvaluje vyřazení majetku města na středisku správa v celkové částce 539.210,10 Kč a na středisku
pečovatelská služba v celkové hodnotě 90.337,42 Kč (nefunkční telefonní přístroje, poškozené
kancelářské židle a nábytek, kontejner na TKO, nefunkční PC, monitory, tiskárny, zastaralý
docházkový systém atd.) dle jednotlivých zápisů na Protokolech o vyřazení majetku. Řeší OMIM a
OFŠ.
25/2 RM projednala a schválila předložený Plán inventur pro rok 2019 v souladu se Směrnici pro
inventarizaci majetku města Horšovský Týn. Řeší OMIM a OFŠ, pro účely RM vyřadit z usnesení.
25/3 RM zřizuje Ústřední inventarizační komisi (ÚIK) pro období od 1.10.2019 do 31.12.2020
a dílčí inventarizační komise (DIK) č. 1 – 4. Řeší OMIM a OFŠ.
25/4 RM jmenuje předsedu ÚIK a její členy a předsedy DIK č.1 – 4 a jejich členy v tomto složení předseda ÚIK: Ing. Jiří Jánský - člen ZM, předseda DIK č. 1:.Ing. Martina Malá, DIK č. 2: David
Škopek, DIK č. 3: Mgr. Jana Tomášková, DIK č.4: Ing. Josef Holeček. Členové ÚIK: Ing. Anna
Jurečková, Ing. Josef Holeček, Ing. Radek Poslední, Ing. Martina Malá, Martina Ježková. Členové
DIK č. 1: Jana Matulková, Jana Málková, Iva Peteříková - člen RM, Členové DIK č. 2: Ing. Eva
Princlová, Andrea Kollerová, Irena Kvítková, DiS. Členové DIK č. 3: Věra Řezníčková, Hana
Žáková. Členové DIK č. 4: Pavel Lang, Ing. Petr Lahoda. Zahájení činnosti ÚIK od 1.10.2019
z důvodu přípravných prací k provedení inventarizace, její činnost bude probíhat i v průběhu roku
2020 (do 31.12.2020), zahájení činnosti DIK od 31.10.2019. Termíny provedení inventarizací:
zahájení inventarizace dne 31.10.2019, ukončení inventarizace dne 28.2.2020. ÚIK vyhotoví po
skončení inventarizace (prvotní i rozdílové-dokladové) Inventarizační zápis, který bude předložen
do nejbližšího jednání RM. Schválené výsledky inventarizace budou předány odboru OFŠ
k proúčtování. Řeší odbor MIM a OFŠ.
25/5 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č. 2004C19/30 mezi společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov (strana
oprávněná) a ČR- Státním pozemkových úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov (strana
povinná) a investorem stavby – městem Horšovský Týn ke stavbě „VPIC Horšovský Týn, SAP č.
16010-041495 přeložka sdělovacího vedení CETIN, ul. Výhledy“ a to na pozemku KN 2349/3, k.ú.
Horšovský Týn. Jednalo se o vynucenou překládku telekomunikačního vedení. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 12.520,- Kč, které uhradí investor stavby a to včetně

správního poplatku pro vklad práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč. RM pověřuje starostu
podpisem této smlouvy. Řeší OMIM.
25/6 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-120013117/1 mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405 02
Děčín zastoupené společností ENGIE Services a.s., Lhotecká 793, 143 00 Praha 4. Věcné břemeno
– služebnost spočívá v právu zřízení a provozování distribuční soustavy – „ Semošice, DO, 1533 kNN“ a to na pozemku KN 1838, k. ú. Semošice vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti
se stavbou ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vlastníka
a správce distribuční soustavy. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 200,Kč/bm + DPH v platné výši, za umístění nadzemní stavby technických zařízení 500,- Kč + DPH
v platné výši. Minimální sazba činí 10.000 Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku
věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 215- 38/2019 ze dne 4.4.2019. Celková
náhrada činí 11.300 ,- Kč + DPH v platné výši. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší
OMIM.
25/7 RM bere na vědomí odpověď Ministerstva pro místní rozvoj na žádost města o povolení
výjimky z podmínek pro použití poskytnuté dotace části III. písmeno f) v rámci programu Podpora
výstavby technické infrastruktury pro rok 2009 na akci: 15 TI, Horšovský Týn, ul. , parc. č. 1906/2,
1907, 1908, 2492/2, k. ú. Horšovský Týn“ evidenční číslo 1175130140. Žádosti města bylo
vyhověno; termín dokončení zbývajícího rodinného domu v ul. Pod Loretou byl prodloužen do
23.9.2022. Řeší OMIM.
25/8 RM projednala žádost o výmaz práva zpětné koupě zatěžujícího prodané pozemky v OZ
Lidická I. etapa. RM schvaluje zrušení práva zpětné koupě váznoucího na všech prodaných
pozemcích v OZ Lidická I. etapa ve prospěch města. Uplynula doba sjednaná v uzavřených kupních
smlouvách a vlastníci pozemků vybudovali na prodávaných pozemcích stavby RD, stavby jsou
kolaudované a zapsané v katastru nemovitostí. RM jako podmínku výmazu práva v KN stanovuje,
že povinný zaplatí správní poplatek za povolení vkladu práva do KN. Řeší OMIM.
25/9 RM bere na vědomí návrh nového uspořádání pozemků komplexní pozemkové úpravy Křakov
zpracovaný společností GEOREAL Plzeň. RM nemá námitky a souhlasí s novým uspořádáním
pozemků v k. ú. Věvrov, dotčených touto úpravou. V obvodu KPÚ Křakov je pouze pozemek města
parc. č. 584/2 v k. ú. Věvrov; nově označen jako pozemek parc. č. 1/1 ostatní plocha s výměrou
1946 m² v k. ú. Věvrov. Soupis nových pozemků – LV 1 k. ú. Věvrov obsahuje i pozemky města,
které jsou mimo obvod pozemkových úprav. RM pověřuje starostu podpisem soupisu. Řeší OMIM.
25/10 RM projednala žádost ÚZSVM o vyjádření, zda město nemá námitek k záměru prodeje
pozemků parc. Číslo st. 11 a parc. číslo: st. 26 v k. ú. Hašov formou výběrového řízení s aukcí.
O toto vyjádření stát žádá rovněž jako vlastníka sousedních pozemků, s ohledem na znalost
místních poměrů a dále z důvodu, zda město nemá v předmětné lokalitě nějaké záměry vyplývající
z územního plánu. Odkoupení předmětných pozemků odmítlo ZM na svém jednání dne 27.3.2017.
RM sděluje, že nemá výhrady k záměru prodeje výše uvedených pozemků parc. číslo: st. 11 a parc.
číslo: st. 26 v k. ú. Hašov formou výběrového řízení s aukcí. Řeší OMIM.
25/11 RM projednala žádost Spolku Nový Valdorf o vyplacení 2. splátky ve výši 4.750 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.
25/12 RM ukládá pracovnicím OFŠ Ing. Martině Malé (vedoucí kontrolní komise) a Marii
Škardové (členka kontrolní komise) provést kontrolu hospodaření příspěvkových organizací
s veřejnými prostředky za období roku 2019 (MŠ, ZŠ, ZUŠ, MKZ, CHD) v souladu se zákonem

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a to nejpozději do 30.11.2019. Vyřizuje
OFŠ.
25/13 RM projednala cenovou nabídku na PD – stavební úpravy kanceláří MÚ od firmy MP
technik spol. s r.o. , IČO 05360889, Francouzská 149, 345 62 Holýšov s celkovou cenou 82000 Kč
bez DPH. RM souhlasí s objednáním. Vyřizuje místostarosta, tajemnice.
25/14 RM projednala Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Demolice areálu č. p. 6 Borovice mezi
dodavatelem Luboš Dufek, Dvořákova 457, 344 01 Domažlice, IČO 05218101 a Městem
Horšovský Týn ve věci méněprací. RM schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo a pověřuje starostu
podpisem. Vyřizuje Bytes HT.
25/15 RM projednala žádost předloženou správcem Bytes HT, kterou obdržela od Policie ČR
o prodloužení výpůjčky na služebnu Policie ČR umístěnou do objektu ve vlastnictví města v ulici
Dobrovského 253, Horšovský Týn. RM souhlasí s prodloužením výpůjčky do 31.12.2020. Vyřizuje
Bytes HT.
25/16 RM na návrh odboru VVPP stanovila oddávací dny pro rok 2020 dle přílohy uvedené
v podkladu pro jednotlivé měsíce (pátek a sobota). Vyřizuje OVVPP.
25/17 RM projednala návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 35752019 za poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu (SOZH) určených na úhradu nákladů souvisejících
s poskytováním základních činností sociální služby pečovatelská služba mezi městem a Plzeňským
krajem ve výši 1.523.000 Kč. RM souhlasí s návrhem smlouvy a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Vyřizuje KS a OSV.
25/18 RM projednala cenovou nabídku firmy Kadlec – elektronika, s.r.o., se sídlem
Hviezdoslavova 1335/55e, 627 00 Brno, IČO 25518402, na vyvolávací systém přepážkového
terminálu na odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Horšovský Týn v celkové výši
141.382,45 Kč včetně DPH. RM schvaluje cenovou nabídku. Řeší KS a ODSH.
25/19 RM projednala cenovou nabídku firmy MSP, projektová kancelář s.r.o., se sídlem nám.
Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČO 06094261 na Urbanistickou studii možnosti zástavby
lokality U potoka v celkové výši 24.200 Kč včetně DPH. RM schvaluje cenovou nabídku a souhlasí
s objednáním. Vyřizuje starosta.
25/20 RM projednala restaurátorský záměr MgA. Heleny Jahodové, ak. soch. rest., se sídlem
Kozojedy 61, 331 41 Kralovice, IČO 74152831 na Restaurování kašny na horní části nám.
Republiky a kašny na dolní části nám. Republiky v Horšovském Týně. RM rozhodla řešit prioritně
kašnu na horní části v roce 2020 za přispění dotace na MPR a zařadit potřebné finanční prostředky
do rozpočtu města na rok 2020. Vyřizuje starosta, OVVPP – Plachá, OFŠ.
25/21 RM vzala na vědomí příkaz České obchodní inspekce životního prostředí o uložení pokuty
společnosti Bytes HT, spol. s r.o. za porušení ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Vyřizuje
Bytes HT.
25/22 RM projednala nabídku a následně schvaluje Smlouvu o dílo „Koupaliště v Horšovském
Týně“ – Návrh stavby mezi Městem Horšovský Týn a SLADKÝ & PARTNERS s.r.o. se sídlem
Nad Šárkou 60, 160 00 Praha 6, IČO 27439500 za nabídkovou cenu 147.000 Kč (bez DPH).
Vyřizuje starosta.
25/23 RM schvaluje podání žádosti na Správu železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství

Plzeň, Sušická 23, Plzeň 326 00, o zabezpečení celkem 3 železničních přejezdů světelným
signalizačním zařízením ve městě Horšovský Týn. Dva přejezdy křižují místní komunikace ulic
Dvořákova a Výhledy. Třetí železniční přejezd křižuje účelová komunikace. Vyřizuje KS, starosta.
25/24 RM projednala žádost Rodinného centra Myška Lola, z. s., Nádražní 79, 346 01 Horšovský
Týn o prominutí ceny za pronájem společenského sálu Hotelu Šumava, neboť žadatel v sobotu 26.
října 2019 ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů z Horšovského Týna hodlají uspořádat
dětský Halloween ve společenském sálu Hotelu Šumava. RM konstatuje, že pronájem sálu se řídí
platným ceníkem a spolky a organizace se sídlem v Horšovském Týně zaplatí 50 % základní ceny
při pořádání akce pro děti a mládež do 18 let. RM nesouhlasí s prominutím pronájmu. Vyřizuje KS.
25/25 RM pověřuje paní Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn
k zastupování Města Horšovský Týn při jednání ve věci omezení svéprávnosti a opatrovnictví,
vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod č.j. 13 Nc 402/2017, 3 P a Nc 23/2017, 3 P a Nc
24/2017. Vyřizuje OSV.
25/26 RM projednala cenovou nabídku víceprací na akci na opravu chodníku u Míčovny v ulici
Gorkého, Horšovský Týn od firmy FINAL KOM s.r.o., IČO 02877155, se sídlem Kocourov 36, 339
01 Mochtín s celkovou cenou 104.661 Kč bez DPH. RM souhlasí a schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy
o dílo a pověřuje starostu podpisem dodatku. Vyřizuje Bytes HT.
25/27 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise přidělila byt č. 3, Lidická 263,
Horšovský Týn o velikosti 1+1- přízemí, o výměře 45,20 m2. Vyřizuje Bytes HT.
25/28 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise přidělila byt č. 14, Lidická 262,
Horšovský Týn o velikosti 1+1- přízemí, o výměře 40,80 m2. Vyřizuje Bytes HT.
25/29 RM projednala žádost o obnovení či uzavření nové nájemní smlouvy k bytu v BD Sylvánova
186, Horšovský Týn. RM nesouhlasí s obnovením smlouvy, z důvodu porušení nájemní smlouvy.
Vyřizuje Bytes HT.
25/30 RM projednala žádost Mikroregionu Radbuza o výmaz věcného břemene na Mikroregionu
Radbuza u pozemků z projektu Čistá Radbuza v katastrálním území Horšovského Týna. RM
souhlasí s řešením dané záležitosti formou dodatků k již uzavřeným smlouvám. Řeší OMIM
městský právník.
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 9. 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).

