Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 18
ze dne 29. 5. 2019 na MěÚ v Horšovském Týně
Kontrola plnění usnesení ZM č. 5
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
01. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil.
02. schvaluje program 5. jednání ZM.
03. schvaluje obsah projektu regenerace území brownfieldu a podání žádosti o dotaci na akci
„Rekonstrukce kapucínského kostela Horšovský Týn“ v rámci podprogramu Podpora regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Vyřizuje KS, na vědomí MIM. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
Kontrola plnění usnesení RM č. 17
a) RM 15 - na jednání se dostavili zástupci spolku Tlapky v naději z.s., a informovali RM
o činnosti spolku a jejich potřebách a o situaci v útulku. RM 17 - RM navštívila dne 15.5.2019
útulek, byly projednány provozní záležitosti - chod útulku a navrženy změny pro bezproblémový
provoz. RM schválila nákup vybavení odchytových pomůcek. Vyřizuje KS, starosta.
b) RM 16/28 opětovně projednala bod RM 87/25 – kde RM projednala podklad OMIM ve věci
plánované rekonstrukce ZŠ Horšovský Týn, Zámecký park, Horšovský Týn. RM 87 ukládá OMIM
pokračovat dle požadavků ředitele ZŠ. RM 16 ukládá OMIM oslovit projektanty a započít práce na
PD na celkovou rekonstrukci ZŠ ve spolupráci s ředitelem ZŠ. RM 18 informoval ředitel školy
Mgr. Janský, o koncepci rozvoje Základní školy Horšovský Týn – rekonstrukce a rozvoj školy.
Dále informoval o probíhajících výběrový řízení na dodavatele oprav ve škole na rok 2019.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Nové body k projednání
18/1 RM schvaluje smlouvu o výpůjčce nemovité věci (o bezúplatném užívání) části pozemku
parc.č. 2284 o výměře 140 m2 v k.ú. Horšovský Týn uzavíranou mezi městem a Národním
památkovým ústavem, státní příspěvkovou organizací, IČ 75032333, Valdštejnské nám. 3, 11801
Praha 1 – Malá Strana. Účelem výpůjčky je realizace opravy sýpky; umístění lešení kolem objektu a
zajištění prostor kolem sýpky v době její rekonstrukce proti vstupu návštěvníků areálu zámku
Horšovský Týn. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
18/2 RM projednala předloženou žádost o souhlas se stavbou vodovodní přípojky k čp. 9, Horšov
v pozemku města KN 2461/1, k.ú. Horšov dle projektové dokumentace datum 7/2018, vyhotovené
projektantem stavby. RM souhlasí se stavbou vodovodní přípojky v pozemku města. Podmínky pro
vstup na pozemek města dotčený stavbou určí správce 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, uložené v pozemku města KN 2461/1, k.ú.
Horšov, která bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a žadatelem (strana oprávněná).
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 20,- Kč/bm + DPH v platné výši,
minimální sazba 500 Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku služebností bude vyznačen
po dokončení stavby v geometrickém plánu. Řeší odbor MIM.
18/3 RM projednala předloženou žádost o souhlas se stavbou vodovodní přípojky k parc.č.
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1565/5, Nová Ves v pozemku města KN 2576/36, k.ú. Horšovský Týn dle projektové dokumentace
datum 04/2019. RM souhlasí se stavbou vodovodní přípojky v pozemku města. Podmínky pro
vstup na pozemek města dotčený stavbou určí správce 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, uložené v pozemku města KN 2576/36, k.ú.
Horšovský Týn, která bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a žadatelem (strana oprávněná).
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 20,- Kč/bm + DPH v platné výši,
minimální sazba 500 Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku služebností bude vyznačen
po dokončení stavby v geometrickém plánu. Řeší odbor MIM.
18/4 RM bere na vědomí informaci o uplynutí termínu o zveřejnění záměru města pronajmout část
pozemku KN 2576/33, kú. Horšovský Týn o výměře 4 m2 za účelem uložení, provozování a údržby
plynovodní přípojky k rodinnému domu č. p. 15, Nová Ves, Horšovský Týn. Nájem bude uzavřen
do doby majetkoprávního vypořádání - uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
maximálně na dobu 3 let, výše nájemného 10,- Kč/rok/m 2. K tomuto záměru nebyly předloženy
žádné návrhy, připomínky. RM schvaluje nájemní smlouvu k části pozemku KN 2576/33, k. ú.
Horšovský Týn, která bude uzavřena dle podmínek uvedených v záměru města. RM pověřuje
starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
18/5 RM projednala návrh smlouvy o nájmu pozemku mezi městem a ZKD Sušice se sídlem
náměstí Svobody 135, 342 01, Sušice, IČO 00031968. Jedná se o nájem části pozemku p. č. 346/3
za účelem parkování zájezdových autobusů o výměře cca 600 m² za cenu 12.000 Kč za rok. RM
pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje starosta.
18/6 RM schvaluje digitalizaci městské kroniky za celkovou cenu 10.740,-Kč bez DPH dle nabídky
firmy DigiPaper Pražská třída 142/102, 500 04 Hradec Králové. Vyřizuje KS.
18/7 RM projednala návrh smlouvy o dílo mezi Městem Horšovský Týn a firmou FINAL KOM
s.r.o., Kocourov 36, 339 01 Mochtín, IČO 02877155, jejímž předmětem je zhotovení části
stavebního díla ,,Oprava místní komunikace v Tasnovicích“ za celkovou cenu 496.113 Kč bez
DPH, tj. 600.297,- Kč vč. DPH a termínem plnění do 31.10.2019. RM pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Vyřizuje KS.
18/8 RM projednala žádost občanů obce Dolní Metelsko ve věci nákupu 1 ks kontejneru na plast
z důvodu nepostačující kapacity (1 ks kontejneru na plast má hodnotu 16.740,-Kč bez DPH – tj.
20.255,40 Kč včetně DPH). RM souhlasí s nákupem 1 ks kontejneru na plast v hodnotě 16.740,-Kč
bez DPH – tj. 20.255,40 Kč včetně DPH. Vyřizuje OŽP.
18/9 RM bere na vědomí protokol o kontrole Státní veterinární správy ze dne 23.4.2019 v záchytné
stanici města Horšovský Týn. Při kontrole nebyly shledány závady. Vyřizuje KS.
18/10 RM projednala žádost Spolku Nový Valdorf o vyplacení 1. 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.
18/11 RM projednala žádost Spolku Nový Valdorf o poskytnutí příspěvku na úpravu svahu
u dětského hřiště v obci Horní Valdorf. Jedná se o pozemek p. č. 1363. RM nevyhovuje žádosti.
Vyřizuje KS.
18/12 RM projednala žádost o povolení vjezdu motocyklu, automobilu na místní komunikaci k
nemovitosti Svatá Anna 4, Horšovský Týn. RM nevyhovuje žádosti. Vyřizuje KS.
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18/13 RM projednala žádost ředitelky ZUŠ Horšovský Týn o souhlas s podáním žádosti na čerpání
financí z projektu Šablony II zaštítěného MŠMT s termínem realizace od 2.9.2019 do 31.8.2021.
ZUŠ jako oprávněný žadatel může obdržet částku až 559 tis. Kč. RM souhlasí s realizací projektu.
Vyřizuje ředitelka ZUŠ. RM ukládá KS upozornit na možnost podání žádosti i pro ZŠ a MŠ.
Vyřizuje KS.
18/14 RM projednala žádost vedoucí knihovny o úpravu pracovní doby v letních měsících. Pro
měsíce červenec a srpen 2019 bude výpůjční doba pro veřejnost v pondělí zkrácena do 17:00 hodin.
RM souhlasí s navrženou úpravou pracovní doby. Vyřizuje knihovna.
18/15 RM projednala návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu „Obnova
historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury;
kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje“ ve výši 50.000 Kč na akci
„Horšovský Týn, č. o. Svinná, kaple sv. Jana Nepomuckého - celková obnova vnějšího pláště kaple
sv. Jana Nepomuckého“. RM souhlasí s návrhem smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Vyřizuje KS.
18/16 RM projednala žádost kolektivu učitelů ZŠ Horšovský Týn o poskytnutí příspěvku na
dopravu žáků ZŠ do partnerského města Nabburg v rámci Světového týdne vody. Jedná se o částku
16.584 Kč. RM souhlasí s poskytnutí příspěvku po zajištění financování v RO č. 3/2019. Vyřizuje
OFŠ, KS.
18/17 RM projednala návrh smlouvy mezi Městem Horšovský Týn a Regionální rozvojovou
agenturou Šumava o.p.s., se sídlem Stachy 422, 384 73 Stachy, na zpracování žádosti o grant,
Přílohy č. 1 Projekt regenerace území brownfieldů a pomoc s kompletací příloh a poradenství
s administrací projektu po dobu realizace projektu a udržitelnosti projektu do výzvy číslo 2
k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Podpora regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití na akci „Rekonstrukce kapucínského kostela Horšovský
Týn“. Cena za vyhotovení žádosti, přílohy č. 1 k projektu a kompletace povinných příloh činí
10.000 Kč bez DPH, tj. 12.100 Kč. vč. DPH. V případě, že na výše uvedenou vyhotovenou Žádost
bude třeba doložit druhou vlnu příloh k výběru financování a bude nutné doložit výběrové řízení a
je cena stanovena na 30.000 Kč bez DPH, tj. 36.300 Kč vč. DPH. V případě, že na výše uvedenou
vyhotovenou Žádost budou přiděleny finanční prostředky z příslušného programu a budou
poskytovány další služby, je cena stanovena na 150.000 Kč bez DPH, tj. 181.500 Kč vč. DPH.
Vyřizuje KS, na vědomí MIM.
18/18 RM vzala na vědomí návrh Dohody o narovnání ve smyslu § 1903 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi Městem
Horšovský Týn a firmou WRAGET SB, s.r.o., IČO 03526518, sídlem: Nademlejnská 600/1, 198 00
Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
233247. RM postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje MIM.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky
(5- 5-0-0).
Dlouhodobé úkoly
1) Studie povodňových nebezpečí;
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.
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3) ul. Krátká v Horšovský Týn – žádost občanů; RM 15 – starosta informoval o sjednaném termínu
schůzky. RM 18 - starosta informoval o jednání ve věci koupě pozemků v ul. Krátká. RM po
projednání postupuje věc do jednání ZM (hlasování se zdržel – místostarosta Škopek, proti –
MUDr. Plášil – 5-3-1-1). Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
4) 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 12. 6. 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
zdůvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb. (o ochraně osobních údajů).
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