Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 09
ze dne 20. 2. 2019 na MěÚ v Horšovském Týně
Kontrola plnění usnesení RM č. 08
a) 95/22 RM projednala žádost ředitele ZŠ Horšovský Týn pana Mgr. Pavla Janského o realizaci
opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti žáků školy v ul. Masarykova v souvislosti s vážnou
dopravní nehodou. RM ukládá projednat s DI-PČR možnosti pro zvýšení bezpečnosti silničního
provozu. Vyřizuje OMIM, ODSH. DI-PČR doporučuje zvýšit preventivní opatření u žáků ZŠ. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
b) 01/10 RM ukládá odboru MIM, starostovi a právničce předložit do zastupitelstva návrh o prodeji
nemovitých věcí z majetku města formou znaleckého posudku. Úhradu znaleckého posudku by
zaplatil nabyvatel. Vyřizuje MIM.
c) RM 06 informoval starosta o vývoji opravy sýpky a o jednání s firmou WRAGET SB s.r.o.
Firma podala návrh na odstoupení od uzavřené smlouvy o dílo a město odeslalo odpověď. Nyní
čeká město na stanovisko firmy. Jednání s firmou je naplánováno na 14.1.2019. RM 07 – jednání
s firmou proběhlo, město požaduje předložení stavebního deníku. RM ukládá OMIM odstoupit od
smlouvy. RM 09 – starosta informoval o zaslání odstoupení od smlouvy firmě WRAGET SB s.r.o.
dne 15.2.2019. Řeší odbor MIM, starosta.
d) RM 07 projednala podnět týkající se řešení spojení Horšovský Týn – Plzeň – Praha veřejnou
hromadnou dopravou. RM 09 projednala opakovanou žádost o prosazení úpravy odjezdu linkových
autobusů na trase H. Týn – Plzeň – Praha. RM předá žádost organizátoru veřejné dopravy pro PK,
POVED s.r.o.. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Nové body k projednání
09/01 RM projednala žádosti zájemců o přidělení informační skříňky v Horšovském Týně na
pozemku parc.č.319/1 v k.ú. Horšovský Týn za účelem propagace jejich činnosti. Jedná se
o zájmové spolky působící na území města Horšovský Týn. RM schvaluje smlouvu o výpůjčce se
žadatelem - Tenisový klub Horšovský Týn, z.s., IČ 06906940, se sídlem nám. Republiky 52,
Horšovský Týn - informační skříňka č. 4 a Table Tennis Club Horšovský Týn z.s., nám. Republiky
52, H. Týn, IČ 07113200 – informační skříňka 16. Doba výpůjčky – neurčitá s 3měsíční výpovědní
lhůtou. Řeší odbor MIM.
09/02 RM projednala žádost společnosti Sigloch Distribution k.s., Průmyslové 290, Horšovský
Týn, IČ 26389941 o odkoupení pozemku v průmyslové zóně parc. č. 1823/74 v k. ú. Horšovský
Týn o výměře 8541 m2 za účelem rozšíření společnosti – nové aktivity s požadavkem na další
plochu. RM nesouhlasí s prodejem. Řeší odbor MIM.
09/03 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-120004463/1/VB mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405
02 Děčín zastoupené společností STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281, Horšovský Týn. Věcné
břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování distribuční soustavy – „Horšovský
Týn, DO, Hřbitovní 965/2 - kNN“ a to na pozemku KN 2322/1, k. ú. Horšovský Týn 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. Minimální sazba činí
10.000,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem je vyznačen
v geometrickém plánu č. 2774-575/2016 ze dne 19.1.2018. Celková náhrada činí 10.000,- Kč +
DPH v platné výši. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
09/04 RM projednala žádost zástupce společnosti Vetop s.r.o., Staňkov o vyjádření ke stavbě STL
plynovodní přípojky PE d 32 v ulici Pivovarská č. p. 28 na pozemku KN 1004/1, k. ú. Horšovský
Týn dle předložené situace z projektové dokumentace vyhotovené společností AW projektová
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kancelář, Hradská 79, Domažlice, datum 02/2018, zak.číslo 56/2017. Přípojka bude napojena na
STL plynovod v ul. Pivovarská, je vedena v pozemku města KN 2313/1, k.ú. Horšovský Týn v
délce cca 6 m. RM souhlasí se stavbou dle předložené situace. Podmínky pro vstup na pozemek
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 ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města uzavřít nájemní smlouvu s
investorem stavby plyn. přípojky k č. p. 28, ul. Pivovarská za účelem uložení, provozování a údržby
plynovodní přípojky k tomuto objektu. Výše nájemného je stanovena na 10 Kč/m 2/rok, smlouva
bude uzavřena do doby majetkoprávního vypořádání – uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě, maximálně na dobu 3 let. Po uplynutí lhůty zveřejnění záměru zpět do jednání RM.
Řeší odbor MIM.
09/05 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IZ-120000192/VB/001 mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8,
405 02 Děčín zastoupené společností STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281, Horšovský Týn. Věcné
břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování distribuční soustavy – „Horšovský
Týn, DO, Zahradní – přeložka VN“ a to na pozemku KN 1823/74, k. ú. Horšovský Týn 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 1.100,- Kč + DPH v platné výši. Výše stanovena na základě
uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IZ-12-0000192/VB/001. RM
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
09/06 RM projednala předloženou žádost od společnosti United Networks SE, Nepomucká
1232/215 Plzeň zastoupenou společností Kubeš projekt s.r.o., Blatná, kterou na základě plné moci
zastupuje p. E. Y. A. o vyjádření ke stavbě „FTTH Horšovský Týn -pokládka trubek HDPE –
páteřní trasa – Masarykova ul. - předpoložená trasa“ v pozemcích města KN 1579/2, 2286/3,
2580/10, 2580/26, 2580/32, 2580/34, 2580/35, 2580/36, 2580/37, k.ú. Horšovský Týn. RM souhlasí
se stavbou dle předložené situace. Bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě, její návrh bude předložen do dalších jednání RM. Jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene – služebnosti činí 200,- Kč/bm + DPH v platné výši, minimální sazba 10.000,- Kč
+ DPH, za umístění nadzemní stavby technických zařízení inženýrských sítí za kus činí 500,- Kč +
DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném
na náklady budoucího oprávněného. Řeší odbor MIM.
09/07 RM projednala předloženou žádost od společnosti United Networks SE, Nepomucká
1232/215 Plzeň zastoupenou společností Kubeš projekt s.r.o., Blatná, kterou na základě plné moci
zastupuje p. E. Y. A. o vyjádření ke stavbě „FTTH Horšovský Týn - pokládka trubek HDPE –
páteřní trasa – nové trasy“ v pozemcích města dle přiloženého soupisu. RM odkládá v této
záležitosti svoje rozhodnutí do dalšího jednání RM a ukládá odboru MIM a BYTES připravit další
podklady k této akci. Řeší odbor MIM, BYTES.
09/08 RM projednala informaci společnosti CHEJN spol.s.r.o., IČ 45352887, Pražská 1194, Sušice
zastoupená jednatelem společnosti, o prodeji nemovitosti parc. č. 318 včetně budovy č. p. 49, k. ú.
Semošice a návrh Dohody o postoupení smluv (příkazních ke stavbě vodovodní a kanalizační
přípojky v Semošicích), která bude uzavřena mezi původním vlastníkem a novým majitelem
nemovitosti za souhlasu města Horšovský Týn. RM souhlasí s postoupením smluv dle předložené
Dohody. RM pověřuje starostu podpisem Dohody. Řeší odbor MIM.
09/09 RM vzala na vědomí Žádost o poskytnutí účelové dotace, kterou žadatel - Plzeňský kraj, žádá
poskytovatele - Město Horšovský Týn o poskytnutí dotace ve výši 174.510,-Kč za účelem zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2019. Vzhledem k výši dotace rozhoduje
o poskytnutí dotace a schválení smlouvy ZM. RM věc postupuje do jednání ZM. Termín pro
vyřízení je nejpozději do 30.6.2018. Vyřizuje KS.
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09/10 RM projednala výpověď Dohody o sběru textilu, uzavřené dne 19.5.2014 mezi městem
a společností H.B.TEXTILIE s.r.o., se sídlem Polní 458, 330 22 Zbůch, IČO 47719427. Tříměsíční
výpovědní doba skončí dnem 31.5.2019. RM bere na vědomí ukončení dohody s firmou
H.B.TEXTILIE s.r.o. ke dni 31.5.2019. RM pověřuje odbor ŽP hledáním řešení pro sběr textilu.
Vyřizuje odbor ŽP.
09/11 RM projednala oznámení KLUBU TŘETÍ ARMÁDA PLZEŇ o průjezdu konvoje
historických vozidel americké armády Horšovským Týnem dne 3.5.2019. Předpokládaný příjezd
bude v 14:40 hodin a odjezd v 15:20 hodin, na náměstí Republiky, Horšovský Týn (parkoviště před
zámkem). RM souhlasí s konáním akce. Vyřizuje KS, MP, Bytes, na vědomí MKZ, ODSH.
09/12 RM pověřuje paní Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn
k zastupování Města Horšovský Týn při jednání ve věci jmenování a odvolání opatrovníka paní K.
O. u Okresního soudu v Domažlicích vedené pod č.j. 13 P 152/2014, 8 P a Nc 36/2019. Vyřizuje
OSV.
09/13 RM pověřuje paní Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn
k zastupování Města Horšovský Týn při jednání ve věci jmenování opatrovníka paní A. V. u
Okresního soudu v Domažlicích vedené pod č.j. 13 Nc 305/2019, 4 P a Nc 14/2019. Vyřizuje OSV.
09/14 RM schvaluje rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021
zřízených příspěvkových organizací: Mateřská škola Horšovský Týn, IČ 75006278, Základní škola
Horšovský Týn, IČ 48343013, Základní umělecká škola Horšovský Týn, IČ 65571860, Městské
kulturní zařízení Horšovský Týn, IČ 00376426, Chráněná dílna Horšovský Týn, IČ 69980951.
Jednotlivé rozpočty i střednědobé výhledy budou zveřejněny na internetových stránkách města.
Vyřizuje KS, OFŠ.
09/15 RM schvaluje odpisový plán předložený ZUŠ Horšovský Týn na rok 2019 – klavír W.
Hoffman. DHM je zařazen do 2. odpisové skupiny s dobou odpisování 5 let. Vyřizuje OFŠ.
09/16 RM projednala cenovou nabídku na opravu vozidla Škoda Fabia od firmy Autoslužby Josef
Žáček, Plzeňská 143, Horšovský Týn, IČO 03603300 za celkovou cenu 2.120 Kč. RM schvaluje
objednání opravy vozidla dle cenové nabídky. Vyřizuje KS.
09/17 RM projednala odvolání vyřazeného zájemce o pronájem baru sálu Hotelu Šumava proti
usnesení RM 07/3a) o vyřazení jeho nabídky z výběrového řízení na provozovatele baru sálu Hotelu
Šumava. RM po poradě s právním zástupcem města nesouhlasí s odvoláním a trvá na svém
rozhodnutí. Vyřizuje KS.
09/18 RM projednala a schvaluje čerpání prostředků FRIM na pořízení elektrického konvektomatu
do školní kuchyně Mateřské školy Pionýrů ve výši 165.000 Kč. Vyřizuje OFŠ.
09/19 RM projednala žádost o nákup vybavení pro JSDHO H. Týn (sada na otevírání uzavřených
prostorů, elektrody k AED, dílenské vybavení). RM schvaluje nákup vybavení. Vyřizuje KS.
09/20 RM projednala žádost o stanovisko a informaci SÚS Plzeňského kraje o závěrech mostní
prohlídky mostu č. 193-022b–Horšovský Týn – J. Littrowa, H.Týn. RM v případě rekonstrukce
mostu preferuje betonovou konstrukci ve standardní šířce jízdních pruhů se zábranami mezi
vozovkou a chodníkem v souladu s doporučením Výboru pro ÚR ze dne 25.6.2018. Vyřizuje
starosta.
09/21 RM projednala nabídku CBS Nakladatelství s.r.o., Vodní 1972, 760 01 Zlín, IČO 24804584
na vydání publikace Domažlicko z nebe, kde by bylo město Horšovský Týn prezentováno na titulní
straně publikace. RM souhlasí s objednáním publikace v počtu 300 ks dle nabídky za cenu 77850,Kč bez DPH. 200 ks na prodej, 100 ks pro účely reprezentace města. Vyřizuje KS, OFŠ a MKZ.
09/22 RM vzala na vědomí zprávu o průběhu hospodaření Chráněné dílny Horšovský Týn p. o. za
IV. čtvrtletí roku 2018. Vyřizuje KS.
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09/23 RM projednala návrh správce Bytes HT o záměru pronájmu nebytových prostor objektu
Nádražní 73, Horšovský Týn. Jedná se o kancelář ve 3. NP (16 m²) a soc. zařízení. Správce navrhl
přidělení nebytového prostoru společnosti Fair Credit Czech s.r.o., Kubánské nám. 1391/11, 100 00
Praha 10, IČO 04455835. Záměr města o pronájmu byl vyvěšen na úřední desce. Nájemní smlouva
bude uzavřena na základě Pravidel pro pronajímání nebytového prostoru na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 3 měsíce a výše nájemného bude stanovena podle účelu využití. RM souhlasí s
pronájmem za výše uvedených podmínek dle návrhu správce. Vyřizuje Bytes HT.
09/24 RM projednala návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 02012019 uzavřenou mezi
Plzeňským krajem a Městem Horšovský Týn. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace
určené na poskytování základních činností sociální služby Pečovatelská služba ID: 2616900
v rozsahu stanoveném pověřením o schválení poskytnutí finanční dotace z dotačního titulu
„Program podpory sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, pro rok 2019 – Plzeňský kraj ve výši 900.000,-Kč RM souhlasí
s návrhem smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje KS, OSV, OFŠ.
09/25 RM bere na vědomí změnu platového výměr ředitelky Městského kulturního zařízení
Horšovský Týn v souvislosti s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým se s účinností od
1. 1. 2019 navyšuje stupnice platových tarifů. Vyřizuje KS a MKZ.
09/26 RM projednala smlouvu o dílo na zpracování „Horšovský Týn – generel kanalizace“
v celkové výši 552.950,-Kč + DPH mezi městem Horšovský Týn a společností CHVaK a.s.
Domažlice, Bezděkovské předměstí 388, Domažlice, IČO 49788761. RM souhlasí s návrhem
smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje starosta.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky
(5- 5-0-0).
Dlouhodobé úkoly
1) Studie povodňových nebezpečí;
2) Revitalizace klášterního kostela;
3) Horšovský Týn – Přemostění řeky Radbuzy (Nádražní ulice); RM 08 bylo uskutečněno jednání
s vlastníkem pozemku a bude připraven návrh smlouvy o budoucí smlouvě. Vyřizuje starosta.
4) ul. Krátká v Horšovský Týn – žádost občanů;
5) LČR – směna nebo převod pozemků - Bažantnice H. Týn. RM 05 - dne 18. 12. 2018 proběhla
schůzka starosty a zástupce LČR;
6) Využití areálu Základní školy ve Vrchlického ulici Horšovský Týn.
Další jednání rady města se uskuteční ve středu dne 6.3.2019 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. 101/2000Sb.(o ochraně osobních údajů).
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