Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 39
ze dne 29. 4. 2020 na MěÚ v Horšovském Týně

Nové body k projednání
39/1 RM projednala předloženou žádost o ukončení nájemní smlouvy o přenechání pozemku do
užívání, týkající se části pozemku města parc. č. 2305/1, k.ú. Horšovský Týn, na kterém se nachází
oplocení pozemků ve vlastnictví žadatele (parc. č. 647/1 a 603/2, k.ú. Horšovský Týn). V roce 2019
žadatel pozemky prodal novému vlastníkovi. RM schvaluje návrh Dohody o skončení nájmu.
V souladu s touto Dohodou nebude nájemci za letošní rok fakturováno nájemné. RM pověřuje
starostu podpisem této Dohody. RM ukládá odboru MIM vyzvat nového vlastníka sousedních
pozemků o vyřešení majetkoprávního vztahu ke stavbě oplocení na pozemku města (uzavření nové
nájemní smlouvy). Řeší odbor MIM.
39/2 RM projednala žádost projektanta společnosti ProjektEL s.r.o., Masarykova 436, Klatovy
o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, parc.č. 861/13 – kNN“ (ul. Železniční), která se dotkne
pozemků města KN 861/1, 861/5, k.ú. Horšovský Týn. Nově bude zemním kabelem připojen
pozemek KN 861/13, u RD čp. 139, 201 a 158 bude provedeno nové připojení a stávající vzdušné
vedení pro RD bude demontováno. RM souhlasí se stavbou dle předložené situace. Podmínky pro
vstup na pozemek města dotčeného 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 dále po projednání schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12- 0015860/1/VB
„ Horšovský Týn, DO, parc.č. 861/13 – kNN“, která se dotkne pozemků města KN 861/1, 861/5,
k.ú. Horšovský Týn, která bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ
Distribuce a.s. Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm +
DPH v platné výši, 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
pozemků bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Řeší odbor MIM.
39/3 RM vzala na vědomí cenu vodného a stočného na rok 2020 vyčíslenou společností CHVaK,
a. s. pro město Horšovský Týn s platností od 1. 5. 2020. Cena vodného bude 35,93 Kč/m³ bez DPH,
39,52 Kč/m³ s DPH, cena stočného bude 46,49 Kč/m³ bez DPH, 51,14 Kč/m³ s DPH. Do ceny je
promítnuta změna sazby DPH.
39/4 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Individuální dotace ostatním společenským
organizacím v roce 2020 dotace a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům: TJ
Dynamo Horšovský Týn - 40000,- Kč, MS chovatelů poštovních holubů Horšovský Týn - 7000,Kč, ZO ČSCH Horšovský Týn - 10000,- Kč a 20000,- Kč, Spolek Střelců H.Týn - 16000,- Kč,
Tenisový klub HT z.s. - 25000,- Kč, Automotoklub Horšovský Týn - 50000,- Kč, Obnova kaple
Srdce Ježíšovo v Kocourově o.s. Horšovský Týn - 5000,- Kč, STP MO Horšovský Týn - 25000,Kč, KČP Horšovský Týn - 2000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
39/5 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Individuální dotace organizacím na společenské a kulturní akce v roce 2020 dotace a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům: SDH Horní Metelsko - 15000,- Kč a 4000,- Kč, Farnost Horšovský Týn – 10000,- Kč,
Obnova kaple Srdce Ježíšovo v Kocourově o.s. Horšovský Týn - 4000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
1

39/6 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Individuální dotace společenským organizacím pracujících s dětmi a mládeží dotace na činnost v roce 2020 a současně schválila veřejnoprávní
smlouvy těmto žadatelům: Dynamo H. T. - Sport pro všechny z.s - 10000,- Kč, Práčata z Týna –
7000,- Kč, PS Stopaři Horšovský Týn - 20000,- Kč, TJ Dynamo Horšovský Týn - 50000,- Kč,
Spolek Parkur Horšovský Týn - 4000,- Kč, ZO ČSCH Horšovský Týn - 35000,- Kč, RC Myška
Lola z.s. - 35000,- Kč a 14000,- Kč, Tenisový klub HTz.s. - 25000,- Kč, SDH Horšovský Týn 40000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
39/7 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města „Jednorázové akce pro mládež“ dotace na rok 2020 a současně schválila veřejnoprávní smlouvy
těmto žadatelům: Samotáři Horšovský Týn - 30000,- Kč, Dynamo H. T. - Sport pro všechny z.s 5000,- Kč, 15000,- Kč a 5000,- Kč, SDH Horní Metelsko - 4000,- Kč, PS Stopaři Horšovský Týn 5000,- Kč, RC Myška Lola z.s. - 18000,- Kč, 7000,- Kč a 5000,- Kč, SDH Horšovský Týn - 20000,Kč, ZŠ a OŠ Horšovský Týn – 5000,- Kč, Vodácký oddíl „7“ Horšovský Týn - 11000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
39/8 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města „Reprezentace města“ dotace na rok 2020 a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům: SDH Horní Metelsko - 17000,- Kč, GO - GO Horšovský Týn - 17000,- Kč, ZO ČSCH
Horšovský Týn - 7000,- Kč, Spolek Parkur Horšovský Týn - 5000,- Kč, TTC Horšovský Týn z.s. 10000,- Kč, Spolek Střelců H.Týn - 17000,- Kč, SDH Horšovský Týn - 13000,- Kč a 33000,- Kč
Vysoká tráva Horšovský Týn - 13000,- Kč, Vodácký oddíl „7“ Horšovský Týn - 34000,- Kč a
34000,- Kč, . Vyřizuje OFŠ.
39/9 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města - „Podpora činnosti - sport a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“
dotace na rok 2020 a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům: SDH Horní Metelsko - 50000,- Kč, GO-GO Horšovský Týn - 50000,- Kč, Spolek Parkur Horšovský Týn - 5000,Kč, TTC Horšovský Týn z.s. - 25000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
39/10 RM po projednání navrhuje ZM přidělit z rozpočtové kapitoly Individuální dotace společenským organizacím pracujících s dětmi a mládeží dotace na činnost v roce 2020 a současně
schválit veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům: GO-GO Horšovský Týn - 190.000,- Kč, Vodácký
oddíl ,,7“ Horšovský Týn - 120.000,- Kč. Dále RM po projednání navrhla ZM přidělit z rozpočtové
kapitoly Programové dotace z rozpočtu města - „Podpora činnosti - sport a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dotaci na rok 2020 a současně schválit veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům: TJ Dynamo Horšovský Týn - 300.000,- Kč, Vodácký
oddíl ,,7“ Horšovský Týn - 70.000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
39/11 RM ruší konání akce Anenská pouť 2020 z důvodu epidemie nového koronaviru. Vyřizuje
KS, starosta.
39/12 RM vzala na vědomí zrušení zadávacího řízení s názvem „Oprava objektu sýpky
v Horšovském Týně“, v souladu s § 127 odst. 1 zákona. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek
v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení. Vyřizuje starosta, OMIM.
39/13 RM projednala a schválila výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku ve zjednodušené
podlimitní řízení na akci Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“. RM ukládá odboru MIM ve
spolupráci se společností DOMOZA projekt s.r.o., vypsat nové zadávací řízení. Vyřizuje MIM.
39/14 RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce na akci: „Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“ ve složení:
Ing. Josef Holeček (náhradník D. Škopek), Jiří Aulík (náhradník M. Ježková), Bc. Lucie Soukupová
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(DOMOZA projekt s.r.o.) a Ing. Helena Semonská (H.T. PROJEKT spol.s r.o.), Ing. Jiří Jánský.
Vyřizuje MIM.
39/15 RM ruší usnesení č.: RM 37/3 ze dne 1. dubna 2020 na základě dopisu Advokátní kanceláře
Vovsík, Rosch, Kocina a spol. Ze dne 21. 4. 2020, RM pověřuje odbor MIM vyzvat první dvě
společnosti k doložení vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny na veřejnou podlimitní
zakázku: Horšovský Týn, rekonstrukce Plzeňské ulice II. etapa. Řeší odbor MIM.
39/16 RM schvaluje inzerci v Domažlickém deníku v příloze Cesty městy. RM souhlasí
s propagací města otištěním inzerce o velikosti strany A4 za cenu 16.000 Kč. Vyřizuje KS, starosta.
39/17 RM vzala na vědomí žádost vedoucí Městské knihovny Horšovský Týn ve věci vyřazení
opotřebovaných, zastaralých, poškozených a ztracených knih. Jedná se celkem o 741 svazků
v pořizovací hodnotě 20.878,55 Kč. RM souhlasí s vyřazením knih dle přiloženého seznamu.
Vyřizuje Městská knihovna Horšovský Týn.
39/18 RM projednala návrh ředitele ZŠ Horšovský Týn na uzavření smlouvy mezi ZŠ Horšovský
Týn a pojišťovnou D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 00
Praha 4, IČO 03450872 o poskytování právní pomoci. RM souhlasí s uzavřením smlouvy dle
nabídky ve výši 33.320 Kč za rok. Vyřizuje ředitel ZŠ, pro účely RM vyřadit z usnesení.
39/19 RM vzala na vědomí nabídku společnosti Outdoor media, s.r.o. na propagaci cestovního
ruchu v našem městě. RM nesouhlasí s propagací města v těchto mediích dle cenové nabídky.
Vyřizuje starosta, KS.
39/20 RM po projednání schválila změnu předběžného termínu jednání ZM, které se uskuteční
18.5.2020 v kinosále Horšovský Týn od 17:00 hodin. Dále RM schválila návrh programu jednání
ZM. Vyřizuje tajemnice.
39/21 RM projednala žádost spolku Tlapky v naději z.s. o schválení nákupu obytné buňky pro
potřeby útulku v Horšovském Týně. RM souhlasí s pořízení obytné buňky do max částky 50.000,Kč. Vyřizuje místostarosta.
39/22 RM projednala podnět Ing. Lubomíra Porvicha ve věci neuplatnění inflační doložky
u nájemních a pachtovních smluv na nebytové prostory pro rok 2020 z důvodu nastalé ekonomické
situace v souvislosti se snížením ekonomických činností podnikatelů a nezvyšování nájmu
pronajímaných bytů ve vlastnictví města do 30.6.2020. RM nesouhlasí s předloženým návrhem
s ohledem na nařízení vlády ČR ze dne 23.4.2020, které vyšlo ve sbírce zákonů pod č. 202/2020.
Dále RM projednala další podnět Ing. Lubomíra Porvicha ve věci zvážení konání Anenské pouti v
roce 2020 s ohledem na vývoj situace šíření nákazy COVID 19. RM konstatuje, že věc je řešena
v bodě RM 39/11 tohoto zápisu. Vyřizuje KS.
39/23 RM projednala návrh darovací smlouvu mezi Městem Horšovský Týn a Římskokatolickou
farností Horšovský Týn, IČO 48343684, se sídlem náměstí Republiky 3, 346 01 Horšovský Týn.
Předmětem smlouvy je bezúplatný převod vlastnického práva k těmto nemovitostem – pozemkové
parc. číslo 927/2, parc. č. 2322/2, parc. č. 2322/6, par. č. 2322/7, parc. č. 2322/8, parc. č. 2578/21
vše v k.ú. H. Týn. RM postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje starosta, OMIM.
39/24 RM vzala na vědomí informaci OMIM o žádosti o poskytnutí podpory "Výstavba kanalizace
a vodovodu v obci Semošice" evidované pod unikátním číslem "1190400046". SFŽP ČR oznámil,
že žádost byla shledána jako úplná, formálně správná a přijatelná z hlediska podmínek pro přijetí
žádosti a tak byla, v souladu s podmínkami výzvy k podávání žádostí, akceptována. Na základě
akceptace byly pro žádost rezervovány finanční prostředky ve výši 20768754,57 Kč. RM na
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základě toho sdělení projednala a schválila návrh příkazní smlouvy mezi Městem Horšovský Týn a
DOMOZA projekt s.r.o., IČO 281 45 089, se sídlem Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň. Předmětem
smlouvy je realizace zadávací řízení a monitoring projektu na akci „Výstavba kanalizace a
vodovodu v obci Semošice“. Vyřizuje starosta.
39/25 RM vzala na vědomí informaci OMIM, že nikdo nepodal nabídku na záměr prodeje
nemovitosti v ulici Pivovarská 217, 346 01 Horšovský Týn. RM ukládá OMIM znovu vyvěsit
záměr o prodeji nemovitosti dle usnesení ZM. Vyřizuje OMIM.
39/26 RM projednala návrh nájemní smlouvy předložený správce nemovitostí Bytes HT. RM
souhlasí s předloženým návrhem nájemní smlouvy. Vyřizuje Bytes HT.
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
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.
Různé a všeobecná diskuse
1) Rada města skončila v 18 hod.
2) Další jednání rady města se uskuteční ve středu dne 13.5.2020 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.
Při jednání RM, tak i při konání porady před jednání RM budou dodržována nařízení
a opatření přijatá v důsledku krizových opatření Vládou ČR, jakož i veškerá další navazující
usnesení, opatření, doporučení a aktuální epidemiologickou situaci v České republice.
3) Předběžné termíny RM na I. pololetí 2020: 27.5., 10.6., 24.6.2020
4) Předběžné termíny jednání ZM na I. Pololetí 2020: 18.5., 22.6.2020
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Při jednání ZM budou dodržována nařízení a opatření přijatá v důsledku krizových opatření
Vládou ČR, jakož i veškerá další navazující usnesení, opatření, doporučení a aktuální
epidemiologickou situaci v České republice.
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:
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).
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