Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 34
ze dne 5. 2. 2020 na MěÚ v Horšovském Týně
3) Kontrola plnění usnesení RM č. 33
a) 33/24 RM projednala zprávu předloženou společností Bytes HT o technickém stavu dlouhodobě
nevyužívaných objektů ve vlastnictví města a ukládá dopracovat zprávu do příštího jednání RM
a poté postoupit do jednání ZM. RM 34 projednala doplněnou zprávu o technickém stavu dlouhodobě
nevyužívaných objektů ve vlastnictví města a věc postupuje do příštího jednání ZM. Vyřizuje Bytes
HT.
b) 33/25 RM projednala a ukládá doplnit Plán zimní údržby MK města Horšovský Týn pro období
2020 – 2023 předložený společností Bytes HT o nezahrnuté ulice. RM 34 projednala a schválila
Plán zimní údržby MK města Horšovský Týn na období roku 2020 až 2023. Vyřizuje Bytes HT.
4) Kontrola plnění usnesení ZM č. 10
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
01. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a pan Zdeněk Křivka.
02. schvaluje program 10. jednání ZM v předloženém znění;
03. mění usnesení 7/2019 bod 07 ze dne 16.9.2019 takto: vypouští slova ,,a plochy N48 ve smyslu
změny na plochu zeleň ochranná“. Vyřizuje OVÚP.
04.
I. souhlasí s pořízením Změny č. 2 - záměr A) a záměrem B) územního plánu Horšovský Týn
zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona. Předmětem změny č. 2 není změna plochy N48.
Vyřizuje OVÚP.
II. ukládá odboru výstavby a územního plánování MěÚ Horšovský Týn pořizovat územně plánovací
dokumentaci v souladu se stavebním zákonem dále vsouladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územněplánovací
činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012. Vyřizuje OVÚP.
III. bere na vědomí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými osobami,
jejichž výhradní potřebou bylo pořízení změny č. 2 - záměru B) ÚP vyvoláno, úplnou úhradu nákladů
na zpracování výše uvedené změny ze strany těchto osob, a to dle níže uvedeného: pan P.J. celkem
ve výši 34.485 Kč. Vyřizuje OVÚP.
05.
I. souhlasí s pořízením Změny č. 3 územního plánu Horšovský Týn zkráceným postupem dle § 55a
stavebního zákona. Vyřizuje OVÚP.
II. ukládá odboru výstavby a územního plánování MěÚ Horšovský Týn pořizovat územně plánovací
dokumentaci v souladu se stavebním zákonem dále v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012. Vyřizuje OVÚP.
06.
I. souhlasí s pořízením Změny č. 4 územního plánu Horšovský Týn zkráceným postupem dle § 55a
stavebního zákona. Vyřizuje OVÚP.
II. ukládá odboru výstavby a územního plánování MěÚ Horšovský Týn pořizovat územně plánovací
dokumentaci v souladu se stavebním zákonem dále v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012. Vyřizuje OVÚP.
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III. bere na vědomí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými osobami,
jejichž výhradní potřebou bylo pořízení změny č. 4 - záměru B) ÚP vyvoláno, úplnou úhradu nákladů
na zpracování výše uvedené změny ze strany těchto osob, a to dle níže uvedeného: paní D.R.celkem
ve výši 145.200 Kč. Vyřizuje OVÚP.
07. souhlasí se zamítnutím pořízení Změny č. 5 územního plánu Horšovský Týn. Vyřizuje OVÚP.
08. souhlasí s návrhem spolupracujícího zastupitele pro pořízení změn ÚP:
zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem Změny č. 2, 3 a 4 Územního plánu Horšovský Týn bude
starosta města, Ing. Josef Holeček (v souladu §47 odst. 1 stavebního zákona - určený zastupitel).
Pořizovatelem změn ÚP bude odbor výstavby a územního plánování, Městského úřadu Horšovský
Týn. Vyřizuje OVÚP.
09. bere na vědomí zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení minulého
ZM.
10. bere na vědomí zprávu FV ZM.
11. ukládá RM zajistit kontrolu všech nájemních smluv ve věci navýšení nájmu podle inflace. V
případě, že toto není v nájemních smlouvách obsaženo, projednat jejich doplnění. Vyřizuje OMIM,
Bytes.
12. pověřuje KV k provedení kontroly vyúčtování dotací vyplacených městem v roce 2020
a pověřuje KV k provedení kontroly investičních akcí v případě, že došlo k proplacení víceprací.
Vyřizuje KS.
13. bere na vědomí zprávu KV ZM.
14. schvaluje záměr směny části pozemku města Horšovský Týn parc. č. 2055 v k. ú. Podražnice o
výměře cca 60 m² za část pozemku parc.č. 2056 o výměře cca 8 m² v k.ú. Podražnice ve vlastnictví
pana P.S. Přesná výměra pozemků bude stanovena geometrickým plánem. Směna pozemků se
uskuteční s finančním dorovnáním. Náklady na směnu části dotčených pozemků (vyhotovení
geometrického plánu, vklad práva do katastru nemovitostí) včetně finančního dorovnání uhradí
kupující nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Vyřizuje OMIM.
15. schvaluje v předloženém znění návrh kupní smlouvy, kterou Česká republika - Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město,
Praha 2, IČO 69797111, prodává Městu Horšovský Týn, IČO 00253383, pozemek parc. č. 856 v obci
Horšovský Týn a katastrálním území Tasnovice za cenu 24.550 Kč. Kupní cena bude uhrazena ve
lhůtě stanovené výzvou prodávajícího k zaplacení kupní ceny. Neuhradí-li kupující celou kupní cenu
ve stanovené lhůtě, je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý
den prodlení. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit vyjma smluvní
pokuty i úroky z prodlení. Pokud kupující v prohlášení uvede nepravdivé skutečnosti o svých dluzích
vůči prodávajícímu, má prodávající právo požadovat na kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši
10 % z kupní ceny. Pokuty jsou splatné na účet prodávajícího ve lhůtě, která bude kupujícímu
oznámena ve výzvě prodávajícího k zaplacení. Kupní cena, smluvní pokuta, úroky z prodlení a
případné jiné platby se považují za zaplacené okamžikem připsání celé hrazené částky na účet
prodávajícího. Vyřizuje OMIM.
16. schvaluje dohodu o změně hranice obcí, Obce Mířkov a Města Horšovský Týn, kterou je řešena
druhá etapa návrhu změn hranice obcí. Z katastrálního území Křakov přechází do katastrálního území
Dolní Metelsko parcela KN 804, v současné době zapsána na LV 61. Důvodem změny je odstranění
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spůlnosti silnice. Nedílnou součástí Dohody je mapový podklad s grafickým znázorněním změny
průběhu hranice a popisně v číselném výkazu. Vyřizuje OMIM..
17. schvaluje bezúplatné nabytí pozemků pod novými chodníky, pod parkovacími zálivy při silnici
II/200 a ostatní dopravní plochy v rámci akce s názvem „Rekonstrukce Masarykovy ulice v městě
Horšovský Týn", a to: parc. č. 2580/40 o výměře 56 m², č. 2580/43 o výměře 175 m², č. 2580/44 o
výměře 196 m², č. 2580/47 o výměře 58 m², č. 2580/48 o výměře 29 m², č. 2580/52 o výměře 168
m², č. 2580/55 o výměře 1010 m², č. 2580/56 o výměře 28 m², č. 2580/59 o výměře 1177 m² vše
ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemků parc.č. 2580/41 o výměře 76 m², č. 2580/45 o výměře
58 m², č. 2580/49 o výměře 166 m², č. 2580/50 o výměře 131 m², 2580/53 o výměře 47 m², č. 2580/57
o výměře 44 m² vše ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, vše v katastrálním území Horšovský Týn,
které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje se sídlem Škroupova 18, Plzeň, IČO 708 90 366 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.
18. odkládá rozhodnutí o stanovení základní ceny stavebního pozemku do příštího jednání ZM a
ukládá RM provést průzkum trhu ve věci ceny pozemku ve stanovených lokalitách. Vyřizuje OMIM.
19. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019 rozpočtu města na rok 2019; Vyřizuje OFŠ.
20 schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 rozpočtu města na rok 2020; Vyřizuje OFŠ.
21. dle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhoduje částečně vyhovět žádosti paní J.T. o prominutí penále vyměřené na základě platebního
výměru č. 1/2019 a současně promíjí část penále ve výši 55.212 Kč. Vyřizuje OFŠ.
22. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn
a Tělovýchovnou jednotou Dynamo Horšovský Týn, z.s. na pokrytí části provozních nákladů r. 2020
na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo ve výši 270 tis.Kč; Vyřizuje OFŠ.
23. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn
a Tělovýchovnou jednotou Dynamo Horšovský Týn, z.s. na pokrytí části provozních nákladů r. 2020
na správce stadionu ve výši 420 tis.Kč; Vyřizuje OFŠ.
24. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč Římskokatolické farnosti Horšovský Týn, nám.
Republiky 3, Horšovský Týn na rekonstrukci varhan v kostele sv. Apolináře po zajištění financování
v RO č. 2/2020 a následného schválení veřejnoprávní smlouvy. Vyřizuje OFŠ.
25. souhlasí s připojením se k akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2020
na budově MěÚ – nám. Republiky 52, Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
26. vyhlašuje dle Zásad a pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn na rok
2020 tyto programové dotace: „Jednorázové akce pro mládež“, „Reprezentace města“, „Podpora
činnosti - sport a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“. Termín
pro podání žádostí o dotaci je od 9.3. do 10.4. 2020. Vyřizuje místostarosta, OFŠ.
27. schvaluje obsah projektu regenerace území brownfieldu a podání žádosti o dotaci na akci
„Revitalizace kapucínského kostela Horšovský Týn“ v rámci podprogramu Podpora regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Vyřizuje KS, na vědomí OMIM.
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28. vydává OZV č. 1/2020 o evidenci označených psů a jejich chovatelů. Vyřizuje KS, OFŠ.
29. vydává OZV č. 2/2020 o místním poplatku ze psů. Vyřizuje KS, OFŠ.
30. vydává OZV č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Vyřizuje KS, OFŠ.
31. bere na vědomí, že skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
činily na jednoho poplatníka 467 Kč. Vyřizuje KS, OFŠ.
32. vydává OZV č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyřizuje KS, OFŠ.
33. ukládá RM připravit vyhlášku o místním poplatku z pobytu. Vyřizuje KS, OFŠ.
5) Nové body k projednání
34/1 RM bere na vědomí informaci o předložené pozvánce ke zjišťování průběhu hranic pozemků
prováděných v rámci zahájených komplexních pozemkových úprav katastrálního území Jeníkovice
u Horšovského Týna. RM rozhodla, že nově bude město Horšovský Týn v rámci těchto úprav
zastupovat p. David Škopek (původní zástupce Ing. Jurečková). Řeší odbor MIM, místostarosta.
34/2 RM bere na vědomí informaci o předloženém návrhu obvodu pozemkových úprav v rámci
zahájených komplexních pozemkových úprav katastrálního území Tasnovice. RM souhlasí
s předloženým návrhem. Řeší odbor MIM.
34/3 RM projednala žádost projektanta společnosti STEMONT JS s.r.o. Horšovský Týn o vyjádření
ke stavbě „H. Týn, DO, Puškinova č.parc. 106/1 – kNN“, která se dotkne pozemků města KN 108/2,
2278/22, 2274/1, k.ú. Horšovský Týn pro připojení parc.č. 106/1. 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. Před vydáním
příslušného stavebního povolení bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě. 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. Návrh smlouvy bude
předložen do dalších jednání RM. Řeší odbor MIM.
34/4 RM projednala žádost projektanta společnosti STEMONT JS s.r.o. Horšovský Týn o vyjádření
ke stavbě „H. Týn, DO, č.parc. 477/12 – kNN“, která se dotkne pozemků města KN 477/1, 1578/29,
1578/61, k.ú. Horšovský Týn pro připojení parc. č. 477/12. 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. Před vydáním příslušného stavebního
povolení bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 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. Návrh smlouvy bude předložen do dalších
jednání RM. Řeší odbor MIM.
34/5 RM projednala žádost projektanta společnosti STEMONT JS s.r.o. Horšovský Týn o vyjádření
ke stavbě „H. Týn, DO, Velké Předměstí – kNN“ (ul. U Potoka), která se dotkne pozemku města KN
1239/1, k.ú. Horšovský Týn a dále dojde k zásahu do tělesa místní komunikace (chodníku), který je
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majetkem města na pozemku parc.č. 1239/2, k.ú. Horšovský Týn – vlastníkem pozemku je ČRpříslušnost hospodařit s majetkem státu - ÚZSVM. 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. Před vydáním příslušného stavebního
povolení bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 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. Návrh smlouvy bude předložen do dalších
jednání RM. Řeší odbor MIM.
34/6 RM projednala žádost projektanta stavby (J. Leinhåupel, Spáleneček 3, Domažlice) z AW
projektová kancelář, Ing. Zbyněk Wolf, Domažlice o vydání souhlasu se stavbou garáže, skladu
zahradní techniky a nářadí a oplocení včetně vjezdových vrat k pozemku parc. č. 115/1, k.ú.
Horšovský Týn, na kterém stojí stavba rodinného domu – investorem stavby – dle předložené
projektové dokumentace datum XI/2019. RM souhlasí se stavbou dle předložené PD za podmínky,
že stavba plotu nezasáhne do místní komunikace. RM ukládá odboru MIM pokračovat v jednání s
vlastníkem pozemku o výkupu části pozemku pod stavbou místní komunikace. Řeší odbor MIM.
34/7 RM vzala na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr
města přenechat do nájmu část pozemku parc. č. 758/1 označenou jako díl X12 o výměře 220 m²
v k.ú. Horšovský Týn za účelem zřízení zahrádky. V průběhu lhůty byla městu doručena jedna žádost.
RM schvaluje nájem části pozemku parc. č. 758/1 označené jako díl X12 o výměře 220 m² v k.ú.
Horšovský Týn paní H. K. Nájem 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.
34/8 RM projednala informaci odboru MIM o možnosti podání žádosti o bezúplatný převod pozemků
pod místními komunikacemi na pozemcích parc.č. 1352/17, 1352/18, 1352/22 - 7 c – Cesta z Oplotce
na Tasnovice na hranice katastru a na pozemcích parc.č. 1361/20, 1361/22, 1361/26, 1374/5, - 16 b
– nová komunikace z Oplotce do Chřebřan na hranice katastru, vše k.ú. Oplotec, které jsou 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 podání žádosti o bezúplatný převod pozemků a ukládá odboru MIM připravit
podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
34/9 RM po projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ke stavbě
komunikační sítě a síťového rozvaděče, ul. Puškinova, která se dotkne pozemku města parc.č.
2278/27 v k.ú. Horšovský Týn. Smlouva bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha, zastoupená na základě plné moci společností První
SaZ Plzeň a.s. (budoucí oprávněná strana). Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování
vedení a zařízení a to na pozemku města parc.č. 2278/27 v k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na
dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch budoucího oprávněného, budoucího vlastníka
a správce sítě – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha. 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.
34/10 RM projednala návrh společnosti Bytes HT, spol. s r.o. o stanovení ceny za pronájem nádob
na bioodpad městu Horšovský Týn. V současné době je pořízeno 322 ks nádob. Společnost navrhuje
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cenu za pronájem 1ks nádoby na 100,-Kč/rok včetně DPH. RM souhlasí s návrhem společnosti. Řeší
Bytes HT, OFŠ.
34/11 RM projednala a schválila termíny svozu bioodpadu pro rok 2020. Termíny budou uveřejněny
na stránkách města a ve Zpravodaji. V měsících březen a listopad nelze garantovat dané termíny
svozu z důvodu zajišťování zimní pohotovosti. Svoz bude proveden v nejbližším možném termínu
a občané budou informováni. Řeší KS, Bytes HT.
34/12 RM 28/21 projednala informaci správce hřbitova - společnosti Bytes HT o požadavcích občanů
na zřízení rozptylové loučky na hřbitově v H. Týně. RM uložila OŽP zjistit podmínky a požadavky
na zřízení rozptylové loučky a poté vrátit zpět do RM. Bytes HT po prověření podmínek navrhuje
zřídit rozptylovou loučku na parcele č. 828/2 ve vlastnictví města Horšovský Týn. Loučka by byla
umístěna na volném prostranství před horním kolumbáriem. Podmínky údržby, provozu a dodržování
piety rozptylové loučky budou zapracovány do nového řádu pohřebiště. RM souhlasí se zřízením
rozptylové loučky. Vyřizuje Bytes HT.
34/13 RM projednala připomínku ODSH ve věci parkování vozidel v nepřehledném úseku Vančurova ulice. RM souhlasí s návrhem na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
spočívající v osazení dopravního značení - zákaz zastavení v úseku ulice Vančurova. Vyřizuje Bytes,
ODSH.
34/14 RM po projednání souhlasí s podáním žádosti o udělení výjimky z ochrany zvláště chráněných
druhů živočichů v areálu Podhájí z důvodu bezpečnosti občanů a zamezení dalších škod na majetku
města a v lokalitě vodní nádrže Dolní Metelsko z důvodu poškození komunikace v majetku města.
Vyřizuje místostarosta.
34/15 RM projednala žádost Osadního výboru Horšov ze dne 27.1.2020 ve věci změny umístění
kontejnerů na tříděný odpad a pořízení 2 ks popelnic na upotřebené oleje. RM souhlasí se změnou
umístění kontejnerů na pozemek p.č. 2461/1, k.ú. Horšov, ostatní plocha, ve vlastnictví města
Horšovský Týn. Dále RM rozhodla prozatím pořídit pouze 1 nádobu na upotřebené oleje a tuky.
Vyřizuje OŽP.
34/16 RM vzala na vědomí zápis z jednání Kulturní komise RM ze dne 16.1.2020. Vyřizuje KS.
34/17 RM projednala žádost spolku Mašínův statek - památník tří odbojů, z. s., se sídlem PSČ 280 02,
Lošany 1, IČO 07357737 o poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky na rekonstrukci areálu
rodného statku Josefa Mašína v Lošanech. V rekonstruovaném statku by se nacházela stálá expozice
tří odbojů. RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku. Vyřizuje KS.
34/18 RM projednala žádost paní J. CH. o odstranění autobusové čekárny, která je umístěna
v Masarykově ulici v |Horšovském Týně. RM ukládá místostarostovi upozornit vlastníka, aby zajistil
zjednání nápravy závadného stavu. Vyřizuje místostarosta.
34/19 RM projednala žádost občanů z lokality Plzeňské předměstí – Plzeňská ulice a firem FADIS
OSIVA s.r.o., A. Zahrádková, P. Baštýn, Jan Babušík – zahradnické činnosti, L. Pytelka – Odtah 24,
Petr Krabec – Stavebniny 007 o řešení dopravní situace z důvodu bezpečnosti vjezdu a výjezdu a dále
v souvislosti s placením mýtného. RM ukládá starostovi projednat návrh občanů s dotčenými orgány.
Vyřizuje starosta.
34/20 RM projednala žádost AMK Horšovský Týn, Plzeňská 33, 346 01 Horšovský Týn, IČO
006690032 o úpravu příjezdové komunikace ve vlastnictví města do areálu motokrosu v Horšovském
Týně spočívající v redukci křovin a úpravě terénu. RM ukládá Bytesu provést úpravu a oslovit
žadatele. Vyřizuje Bytes HT.
6

34/21 RM jmenuje na základě § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vedoucí odboru výstavby a územního plánování Městského
úřadu v Horšovském Týně paní Ing. Alexandru Ruskou s účinností od 1.3.2020. Vyřizuje tajemnice,
Takáčová – OFŠ.
34/22 RM projednala žádost velitele JSDHO Horšovský Týn pana Pavla Langa o souhlas s nákupen
dovybavení a výměnu zdravotnického materiálu včetně nových elektrod do defibrilátoru za celkovou
cenu cca 8.000,-Kč. RM souhlasí s pořízením všech požadovaných materiálů. Vyřizuje KS, velitel
JSDHO.
34/23 RM bere na vědomí informaci ředitelky MŠ Horšovský Týn paní Aleny Lechnýřové o uzavření
MŠ v ulici Pionýrů v době jarních prázdnin tj. od 17. 2. 2020 do 21. 2. 2020 z důvodu oprav.
Přihlášené děti budou umístěny v MŠ ve Vančurově ulici. Vyřizuje ředitelka MŠ.
34/24 RM projednala žádost Osadního výboru Horšov o možnosti plynofikace městské části Horšov.
RM ukládá KS připravit podklad pro průzkum zájmu o plynovodní přípojky. Vyřizuje KS, OV
Horšov.
34/25 RM projednala nabídku společnosti OPORTYS a.s., Dvořákova 44/14, 602 00 Brno, IČO
29213177 ve věci „Prodej Obchodního domu Radbuza“ v Horšovském Týně. RM pověřuje
místostarostu k jednání ve věci zjištění podmínek možného odkoupení Obchodního domu Radbuza.
Vyřizuje místostarosta.
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.
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 starosta
informoval o proběhnuté schůzce s projektanty budoucí studie proveditelnosti. 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 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.
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6) Různé a všeobecná diskuse
1) Rada města skončila v 18 hod.
2) Další jednání rady města se uskuteční ve středu dne 26. 2. 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 I. pololetí 2020: 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6.,
24.6.2020
4) Předběžné termíny jednání ZM na I. Pololetí 2020: 23.3., 11.5., 22.6.2020
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:
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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