Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 42
ze dne 10. 6. 2020 na MěÚ v Horšovském Týně
Přítomni: Ing. Josef Holeček, David Škopek, Mgr. Renáta Karbanová, Iva Peteříková, MUDr.
Ondřej Plášil
Dále přítomni: Ing. Eva Princlová – tajemnice MěÚ
4) Nové body k projednání
42/1 RM projednala žádost o odkoupení části pozemků města parc. č. 1058/43 a 1058/44 –
vše trvalý travní porost, k.ú. Horšovský Týn o výměře cca 1300 m² dle předložené situace.
RM ukládá odboru MIM objednat znalecký posudek pro stanovení ceny v místě a čase
obvyklé a poté zpět do jednání RM. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/2 RM projednala žádost o odkoupení pozemku města KN 1582/78 – orná půda, k.ú.
Horšovský Týn o výměře 792 m² - jedná se o pozemek v obytné zóně Lidická II.etapa, který
je v současné době zveřejněn na úřední desce MěÚ Horšovský Týn. RM postupuje tuto žádost
do jednání ZM a ukládá odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM,
pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/3 RM po projednání schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. 8800084664_1/VB/P mezi městem Horšovský Týn a společností GasNet s.r.o., Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupené na základě plné moci společností
GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno. Věcné břemeno – služebnost spočívá v
právu zřízení a provozování plynárenského zařízení – „PREL, Horšovský Týn, Plynovod,
číslo stavby: 8800084664 .“ a to na pozemcích KN 598/2, 598/3, 2313/1, 2654/16, 2654/17
k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve
prospěch oprávněného: GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem –
vlastníka a správce plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou
úplatu ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši, minimální sazba činí 10.000,- Kč + DPH v
platné výši. Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem jee vyznačen v geometrickém plánu
č. 2891-1042/2020 ze dne 14.2.2020.Jendorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí
10.476,- Kč + DPH v platné výši. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor
MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/4 RM projednala informaci odboru MIM o možnosti podání žádosti o bezúplatný převod
pozemku pod tělesem komunikace označené jako „33b - cesta v Horšově“ na pozemku parc.č.
2459/1, kú. Horšov, který je ve vlastnictví ČR - hospodaření se svěřeným majetkem – Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Horšovský Týn. RM
postupuje tento materiál do jednání ZM s doporučením schválit bezúplatné nabytí pozemku
parc.č. 2459/1, k.ú. Horšov a ukládá odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší
odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/5 po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi městem Horšovský Týn
a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 –
Žižkov. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování komunikačního
vedení – „16010-042953, Horšovský Týn, Masarykova ulice“ a to na pozemcích města
uvedených ve smlouvě, vše v k.ú. Horšovský Týn vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v
souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.,
Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 – Žižkov – vlastníka a správce komunikačního vedení.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm + 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.2883-97/2019 ze dne 23.1.2020.
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Celková náhrada činí 531.800,- Kč + DPH v platné výši. RM pověřuje starostu podpisem této
smlouvy. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/6 RM projednala žádost o vyjádření ke stavbě „Stavební úpravy, přístavba a nástavba
zemědělské stavby st.p. 10/3, k.ú. Kocourov“, dojde stavebními úpravami k přístavbě a
následně nástavbě předmětného objektu, který bude sloužit jako sklad zahradního nábytku,
techniky a nářadí. Stavba je umístěna na hranicí pozemků st.p. 10/3 (vlastníkem je žadatel) a
parc.č. 625 (vlastníkem je město Horšovský Týn), vše v k.ú. Kocourov. RM souhlasí se
stavbou dle předložené projektové dokumentace datum 02/2020, č. Zakázky 20-124-EC
vyhotovené Ing. Chřášťanskou. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/7 RM po projednání schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo na vyhotovení projektové
dokumentace ke stavbě: „Horšov - prodloužení vodovodu“. RM pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo a podpisem plné moci pro jednání ve věcech povolení stavby. Řeší odbor
MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/8 RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení pod názvem „ Cyklotrasy CT3
Semošice –Křenovy úseky L1, L2, a část L3“. Obdrželi jsme 2 nabídkové ceny. RM přiděluje
tuto veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce uchazeči s nejnižší nabídkovou
cenou: firmě FINALKOM s.r.o., Kocourov 36, 339 01 Mochtín, IČO: 02877155 s celkovou
nabídkovou cenou ve výši 3.582.000 Kč/bez DPH, tj. 4.334.220 Kč vč. DPH 21 %. RM
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem po zajištění financování v
rozpočtovém opatření č. 3. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/9 RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení pod názvem „Výstavba veřejného
osvětlení, Domažlická ulice – Horšovský Týn“. Na adresu zadavatele byla doručena 1
nabídková cena. RM přiděluje tuto veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
uchazeči s nabídkovou cenou: firmě STEMONT JS s. r. o., Hřbitovní 281, Horšovský Týn
346 01 s celkovou nabídkovou cenou ve výši 1.227.000 Kč bez DPH, tj. 1.484.670 Kč vč.
DPH 21 %. Vyřizuje odbor MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/10 RM projednala informaci o výmazu věcných práv váznoucích na pozemku parc. č.
1582/76, k.ú. Horšovský Týn, který bude v souladu s KS 08/2019 odkoupen zpět. RM
postupuje tento materiál do jednání ZM s doporučením schválit výmaz věcných práv
(předkupní právo a výhrada práva zpětné koupě) váznoucích na pozemku parc. č. 1582/76,
k. ú. Horšovský Týn a ukládá odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor
MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/11 RM projednala žádost o změnu/úpravu stávající nájemní smlouvy na zahrádku
v klášteře (část pozemku parc. č. 74, označenou jako díl VIII/11 o výměře 846 m²) rozšířením
nájemní strany o svou dceru. RM nesouhlasí se změnou nájemní smlouvy. Vyřizuje odbor
MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/12 RM projednala žádost o pronájem/odkup části pozemku parc. č. 2305/1 v k. ú.
Horšovský Týn o výměře 52 m2. Jedná se o části pozemku města, které jsou připlocené
k přídomní zahradě u domu č. p. 9 v ul. Sady Petra Bezruče. Žadatel upřednostňuje odkup
části tohoto pozemku. RM postupuje tuto žádost do jednání ZM s doporučením schválit
zveřejnění záměru města prodat požadovanou část pozemku žadateli za cenu dle pravidel
Zásad tvorby ceny pozemků. Vyřizuje odbor MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/13 RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení pod názvem „Stavební úpravy
kanceláří MěÚ v městě Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, Horšovský Týn 346 01“. Na
adresu zadavatele byly doručeny 2 nabídkové ceny. RM přiděluje tuto veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou společnosti DSP
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Domažlice s.r.o., Havlíčkova 6, Domažlice 344 01 IČO: 25200631 s celkovou nabídkovou
cenou ve výši 1.298.842,10 Kč bez DPH, tj. 1.571.598,94 Kč vč. DPH 21 %. RM pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Řeší odbor MIM, pro účely RM
vyřadit z usnesení.
42/14 RM po projednání schvaluje Zadávací dokumentaci veřejné zakázky zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Výstavba kanalizace a vodovodu v obci
Semošiceˮ. Zároveň RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a komisi pro vyhodnocení
nabídek k veřejné zakázce na akci „Výstavba kanalizace a vodovodu v obci Semošiceˮ ve
složení Ing. Josef Holeček (náhradník Ing. Arch. Masopust), David Škopek (náhradník Ing.
Jánský), Jiří Aulík (náhradník Martina Ježková), za fa DOMOZA - Bc. Radka Koulová,
Stanislav Tanczoš. Vyřizuje odbor MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/15 RM projednala činnost velitele JSDHO Horšovský Týn v době vyhlášeného
nouzového stavu, jeho obrovské nasazení a koordinaci veškerých činností souvisejících
s vyhlášeným nouzovým stavem vč. činností nad rámec povinností velitele JSDHO a souhlasí
s poskytnutím finančního daru v navržené výši. Vyřizuje OFŠ, místostarosta. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
42/16 RM projednala činnost SH - ČMS Sbor dobrovolných hasičů Horšovský Týn v době
vyhlášeného nouzového stavu, jejich obrovské nasazení a veškerých činností souvisejících
s vyhlášeným nouzovým stavem (plošná dezinfekce města atd.) a souhlasí s poskytnutím
finančního daru v navržené výši. Vyřizuje OFŠ, místostarosta. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
42/17 RM projednala nabídku od firmy Karel Granát, E. Krásnohorské 635, 332 02 Starý
Plzenec, IČO 62671626 na úpravu okolí kašny za cenu 34.700 Kč bez DPH, celková cena činí
41.987 Kč včetně DPH. RM souhlasí s objednáním. Zároveň RM projednala a schválila návrh
dodatku č. 1 ke smlouvě a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
42/18 RM vzala na vědomí sdělení ředitelky Mateřské školy (MŠ) Aleny Lechnýřové
o výsledku zápisu dětí na školní rok 2020/21. Do MŠ bylo přijato 51 dětí s bydlištěm
v Horšovském Týně a jeho částech. K předškolnímu vzdělávání byly přijaty děti splňující
kritéria podle stanoveného pořadí do počtu volné kapacity pro přijetí na školní rok 2020/21.
Vyřizuje ředitelka MŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/19 RM projednala návrh vnitřního předpisu č. 18 – Zásady používání Sociálního fondu
města Horšovský Týn. RM schvaluje vnitřní předpis č. 18 – Zásad používání Sociálního
fondu města Horšovský Týn s účinností od 1.7.2020. Vyřizuje tajemnice, komise SF, na
vědomí všem vedoucím odborů, vedoucí knihovny, MP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/20 RM projednala návrh vnitřního předpisu č. 3 - Pracovního řádu Městského úřadu
v Horšovském Týně. RM schvaluje vnitřní předpis č. 3 – Pracovní řád Městského úřadu
v Horšovském Týně s účinností od 10.6.2020. Vyřizuje tajemnice, na vědomí všem vedoucím
odborů, vedoucí knihovny, MP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/21 RM projednala žádost AMK Horšovský Týn o souhlas s tréninkem ve dnech 11.6. 2020
a 12.6. 2020 v časech od 11:00 hod. až 19:00 hod., a dále o změnu tréninkové doby uvedené
ve výpůjční smlouvě takto: úterý a čtvrtek od 14:00 do 19:00 hodin a v sobotu od 10:00 hod.
do 12:00 hodin a od 13:00 hod. do 18:00 hodin. RM souhlasí s tréninkem ve dnech uvedených
v žádosti a zároveň souhlasí se změnou tréninkové doby uvedené ve výpůjční smlouvě. RM
ukládá OMIM zveřejnit informaci o změně výpůjční smlouvy na el. úřední desce. Vyřizuje
OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení
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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. Poté zpět do jednání RM. Vyřizuje místostarosta.
42/23 RM projednala informaci OŽP o vyjádření Státního pozemkového úřadu, že souhlasí
s umístěním stanoviště kontejnerů na tříděný odpad za podmínky uzavření nájemní smlouvy,
kde bude jasně definována odpovědnost nájemce, Města Horšovský Týn, za stav najmuté části
pozemku a jejího okolí, za jeho úklid a za případné škody vzniklé na pozemku díky
skladování odpadu jak pronajímateli, tak třetím stranám. RM nesouhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy. Vyřizuje OŽP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/24 RM na základě usnesení RM 37/16 předložil OŽP k posouzení dvě cenové nabídky na
zakázku malého rozsahu "Kácení 3 topolů v Dolním Valdorfu" a jako dodavatele prací RM
určila firmu s nejnižší cenovou nabídkou pana Tomáše Hupače, PROFI TREE WORK,
Táborová 447, 345 62 Holýšov, IČO 71830979 za cenu 64.960 Kč bez DPH, celková cena
zakázky činí 78.601,60 Kč včetně DPH. Vyřizuje OŽP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/25 RM projednala účetní závěrku města Horšovský Týn za rok 2019 a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2019. RM posupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje OFŠ. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
42/26 RM na základě předložených podkladů zjistila, že schvalované účetní závěrky
příspěvkových organizací za rok 2019 poskytují věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace účetních jednotek. Z tohoto důvodu schvaluje účetní závěrky těchto
příspěvkových organizací: Základní škola Horšovský Týn, Mateřská škola Horšovský Týn,
Městské kulturní zařízení Horšovský Týn, Základní umělecká škola Horšovský Týn
a Chráněná dílna Horšovský Týn za rok 2019. V rámci finančního vypořádání příspěvkových
organizací se zřizovatelem za rok 2019 RM schválila HV následovně:
- Základní škola Horšovský Týn: hospodářský výsledek (zisk) činil 269.123,46 Kč. Zisk bude
převeden do rezervního fondu.
- Základní umělecká škola Horšovský Týn: hospodářský výsledek (zisk) činil 35.172,56 Kč.
Zisk bude převeden do rezervního fondu.
- Městské kulturní zařízení Horšovský Týn: hospodářský výsledek (zisk) činil 706.566,24 Kč.
Částka ve výši 106.566,24 Kč bude převedena do rezervního fondu a částka ve výši
600.000 Kč bude převedena do investičního fondu a z investičního fondu bude převedena do
rozpočtu města v rámci fin. vypořádání za r. 2019.
- Chráněná dílna: hospodářský výsledek (zisk) činil 304.038,12 Kč. Ze zisku bude částka
140.000 Kč převedena do fondu odměn, částka 64.038,12 Kč bude převedena do rezervního
fondu a částka 100.000 Kč bude převedena do investičního fondu a z investičního fondu bude
převedena do rozpočtu města v rámci fin. vypořádání za r. 2019.
- Mateřská škola Horšovský Týn: hospodářský výsledek činil 0 Kč s dodržením českého účetního standardu č. 703.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/27 RM 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. Vyřizuje Bytes. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/28 RM projednala žádost o souhlas s výpůjčkou tábořiště na Podhájí včetně soc. zařízení
ve dnech 4.9. - 6. 9. 2020. RM souhlasí s výpůjčkou. Vyřizuje Bytes. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
42/29 RM ukládá OMIM připravit do jednání RM plnění usnesení RM 19/8, kde se seznámila
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s projektovou dokumentací v bodě a) na 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. Vyřizuje OMIM.
42/30 RM projednala návrh RO č. 3/2020 a postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje OFŠ. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
42/31 RM projednala návrh termínů jednání RM na druhé pololetí 2020. Předběžné termíny
jednání RM na II. pololetí 2020 jsou: 15.7., 5.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11.,
2.12., 16.12.2020. Vyřizuje tajemnice, na vědomí vedoucí odborů a ředitelé p.o. a s.r.o.. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
42/32 RM schválila návrh programu jednání ZM č. 12, které se bude konat dne 22. 6. 2020 v
sále MKZ od 17:00 hodin. Vyřizuje tajemnice. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/33 RM schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města
Horšovský Týn ve výši 15.900 Kč na akci „město Horšovský Týn: JSDHO Horní Metelsko,
kat. V“. Poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2020 Příspěvek na vybavení a
opravy neinvestiční povahy“ bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne
8.6.2020, číslo usnesení 1480/20. Vyřizuje KS, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/34 RM schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města
Horšovský Týn ve výši 15.700 Kč na akci „město Horšovský Týn: JSDHO Oplotec, kat. V“.
Poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2020 Příspěvek na vybavení a opravy
neinvestiční povahy“ bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne
8.6.2020, číslo usnesení 1480/20. Vyřizuje KS, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/35 RM schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města
Horšovský Týn ve výši 120.000 Kč na akci „Horšovský Týn, ul. Gorkého, kaple Panny
Marie“. Poskytnutí finanční dotace z dotačního titulu „Č. 1 Zachování a obnova pam.
hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo kulturní památky 2020“ bylo schváleno
na zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 8.6.2020, číslo usnesení 1556/20. Vyřizuje
KS, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/36 RM schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města
Horšovský Týn ve výši 50.000 Kč na akci „Horšovský Týn, č. o. Podražnice, kaple Panny
Marie Bolestné“. Poskytnutí finanční dotace z dotačního titulu „Č. 2 Záchrana a obnova
staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu 2020“ bylo schváleno na zasedání
Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 8.6.2020, číslo usnesení 1556/20. Vyřizuje KS, OFŠ. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
42/37 RM schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města
Horšovský Týn ve výši 3.000.000 Kč na akci „Cyklotrasa CT 3 Semošice – Křenovy – úseky
L1, L2 a část L3“. Poskytnutí finanční dotace z dotačního titulu „Doprovodné cyklistické
infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2020“ bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva
Plzeňského kraje dne 8.6.2020. Vyřizuje KS, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/38 RM schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města
Horšovský Týn ve výši 150.000 Kč na vypracování projektové dokumentace na akci
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„Mezinárodní cyklostezka CT3 Horšovský Týn - Semošice“. Poskytnutí finanční dotace z
dotačního titulu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro
rok 2020“ bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 8.6.2020. Vyřizuje
KS, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/39 RM schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města
Horšovský Týn ve výši 270.000 Kč na akci „Oprava místní komunikace v Oplotci“.
Poskytnutí finanční dotace z dotačního titulu „PSOV PK 2020 – Projekty obcí“ bylo
schváleno na zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 8.6.2020, číslo usnesení 1534/20.
Vyřizuje KS, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/40 RM projednala informaci starosty o jednání s MUDr. Marcelem Truellem o ukončení
činnosti pediatra ke dni 31.8.2020. RM ukládá připravit pobídku na obsazení pozice pediatra
ve městě včetně nabídky pronájmu prostor pro ordinaci a možnosti získání bytu. Vyřizuje KS.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/41 RM projednala informaci starosty o jednání s MUDr. Noskem o zájmu zřízení ordinace
praktického lékaře v Horšovském Týně. RM má zájem o zřízení nové ordinace a může
žadateli poskytnout k pronájmu prostory pro zřízení ordinace a dále nabídnout byt
k pronájmu. RM ukládá starostovi svolat jednání se žadatelem. Vyřizuje starosta. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
42/42 RM po projednání schvaluje předložený návrh Smlouvy o budoucí darovací smlouvě
ke stavbě "Dolní Metelsko, oprava MVN p.č. 323 KN “, která bude uzavřena mezi městem
Horšovský Týn a Ing. M. D. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM,
pro účely RM vyřadit z usnesení.
42/43 RM po projednání schvaluje předložený návrh Smlouvy o budoucí směnné smlouvě
ke stavbě "Dolní Metelsko, oprava MVN p.č. 323 KN “, která bude uzavřena mezi městem
Horšovský Týn a Meclovskou zemědělskou a.s., Meclov 72, 346 01 Horšovský Týn, IČO:
64834646. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
5) 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.
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. RM
39 projednala studii přemostění řeky Radbuzy. Vyřizuje starosta.
3) 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
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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 J. Krčmou, H. Valdorf ev. č. 13,
Horšovský Týn 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., Ing Rakem, kde byly předloženy návrhy na řešení.
Město čeká na vyjádření firmy. Řeší starosta spolu s OMIM.

6) Různé a všeobecná diskuse
1) Rada města skončila v 18:30 hod.
2) Další jednání rady města se uskuteční ve středu dne 24.6.2020 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.
3) Předběžné termíny RM na II. pololetí 2020: 15.7., 5.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10.,
4.11., 18.11., 2.12., 16.12.2020.
4) Předběžné termíny jednání ZM na I. Pololetí 2020: 22.6.2020
5) Předběžné termíny jednání ZM na II. Pololetí 2020: 14.9., 2.11., 7.12.2020
Zápis zpracovala, za vyřízení písemností a evidenci příloh, pokud není stanoveno jinak,
odpovídá tajemnice.

…...................................
Ing. Josef Holeček v.r.
starosta

...…................................
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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