Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 19
ze dne 12. 6. 2019 na MěÚ v Horšovském Týně

3) Kontrola plnění usnesení RM č. 18
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. RM 19 projednala informaci
tajemnice o objednání odchytových pomůcek pro spolek. Vyřizuje KS, starosta. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
4) Nové body k projednání
19/1 RM bere na vědomí podání Závěrečné zprávy o realizaci a Žádosti o platbu u projektu v rámci
Výzvy č. 28 IROP na akci ,,Modernizace IS pro výkon veřejné správy města Horšovský Týn“.
Vyřizuje OFŠ, KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/2 RM se seznámila s informací o prodloužení termínu prací na rekonstrukci Masarykovy ul.,
Horšovský Týn ve věci dokončení chodníku. RM souhlasí se sepsáním dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 3. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit
z usnesení.
19/3 RM bere na vědomí informaci OMIM o výsledku výběrového řízení na akci Stavební úpravy
ZŠ Zámecký park Horšovský Týn. Bylo osloveno 5 uchazečů, z nichž dva se omluvili, nabídku
předložil pouze jeden uchazeč. Předmětem soutěže jsou stavební úpravy v objektu ZŠ –
bezbariérové řešení + učebny v půdním prostoru. RM ruší soutěž z důvodu předložení pouze jediné
nabídky. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/4 RM projednala návrh nového uspořádání pozemků města v rámci komplexních pozemkových
úprav v katastrálním území Borovice u Horšovského Týna. RM nesouhlasí s předloženým návrhem,
neboť do pozemkové úpravy město vstupovalo s větší výměrou zemědělské půdy, než se kterou
vystupuje. Na úkor zemědělské půdy se městu zvětšila výměra ostatní plochy. Pro společná zařízení
se přednostně mají používat pozemky státu nikoli města. RM pověřuje vedoucí odboru MIM
vystupovat za město Horšovský Týn na jednání dne 18. 6. 2019. Řeší odbor MIM, výsledek jednání
spolu s opraveným návrhem bude předložen od jednání RM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/5 RM bere na vědomí informaci OMIM o uplynutí lhůty na zveřejnění záměru města přenechat
do nájmu/pachtu v katastrálním území Horšovský Týn část pozemku parc. č. 758/56 díl X4
o výměře 80 m2 za účelem zřízení zahrádky. V průběhu lhůty byla předložena pouze jediná
nabídka. RM schvaluje pacht části pozemku parc. č. 758/56 díl X4 o výměře 80 m 2 v k.ú.
Horšovský Týn s panem P. C., bytem Horšovský Týn. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s 3měsíční výpovědní lhůtou. Výše pachtovného 4,30 Kč/m 2 pro rok 2019 se v dalších letech bude
pravidelně navyšovat o míru inflace předchozího roku. Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit
z usnesení.
19/6 RM bere na vědomí informaci OMIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr města
rozšířit předmět pachtovní smlouvy NS 67 o části pozemků parc.č.835/1 a 838/1 o celkové výměře
170 m2 v k. ú. Horšovský Týn. RM schvaluje rozšíření předmětu pachtovní smlouvy NS 67 o tyto
části pozemků. Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/7 RM bere na vědomí informaci OMIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr města
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přenechat do nájmu část pozemku parc.č. 141/2 označenou jako díl 3 o výměře 18 m 2 v k.ú.
Horšovský Týn za účelem umístění dočasné stavby garáže vlastníkovi této garáže. RM schvaluje
nájem předmětné části pozemku panu F. L., H. Týn. Nájem se uzavírá na dobu určitou do
31. 5. 2021, roční nájemné činí 1000 Kč. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/8 RM projednala žádost vypůjčitele umělé vodní nádrže v Dolním Metelsku na pozemku
parc.č.323 a části pozemku parc.č.324 v k.ú. Dolní Metelsko pana L. C., H. Týn, o souhlas půjčitele
(vlastníka pozemků) s výměnou drobné stavby buňky o půdorysných rozměrech 3,2 x 6,2 m
(ohlášené drobné stavby) za dřevěnou chatku o půdorysných rozměrech 4 x 7,1 m na pozemku
parc. č. 324 v k. ú. Dolní Metelsko, která bude rovněž sloužit k rybářským a mysliveckým účelům.
RM s přihlédnutím k době trvání smlouvy o výpůjčce (do 31. 1. 2020), neschvaluje záměr výměny
buňky za chatku na pozemku města. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/9 RM vzala na vědomí informaci o nesrovnalostech v předmětu Kupní smlouvy uzavřené mezi
městem Horšovský Týn a paní H. P. o prodeji kanalizačního, resp. vodovodního řadu v pozemcích
KN 563/8 a 2296, kú. Horšovský Týn. Vodovodní řad byl i převzat od prodávající. Pro narovnání
tohoto stavu bude uzavřen Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě o vzájemném uznání změny předmětu
koupě. RM pověřuje starostu podpisem Dodatku. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit
z usnesení.
19/10 RM projednala žádost manželů V. a E. H., Horšovský Týn o souhlas města k jejich záměru –
vybudovat na místě stávající zděné kolny stavbu tělocvičny na pozemku parc.č.1851/5 v k.ú.
Horšovský Týn. Umístění nové stavby lze povolit pouze na výjimku z obecných požadavků na
výstavbu. RM nesouhlasí s udělením výjimky a má námitky proti realizaci stavby. Řeší odbor
MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/11
a) RM po projednání schvaluje změnu č. 3 dle projektové dokumentace Ing. Heleny Semonské,
která řeší opravu korunní římsy objetu opravované sýpky – NKP. RM postrádá v projektové
dokumentaci popsání příčiny pádu části korunní římsy a nutnosti její celkové opravy
(dozdění). RM souhlasí s podáním žádosti o změnu stavby před dokončením stavby „Oprava
sýpky“. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
b) RM ukládá starostovi, aby v součinnosti s OMIM s právníkem města zajistil nezávislého
znalce, který by určil příčinu pádu části korunní římsy a praskliny na dalších částech římsy
ve vztahu k činnosti zhotovitele na této stavbě. RM má podezření, že činností zhotovitele
došlo ke zmíněné události. Vyřizuje starosta v součinnosti s OMIM, pro účely RM vyřadit
z usnesení.
19/12 RM projednala stanovisko ředitele ZŠ Horšovský Týn k vydanému zákazu stravování cizích
strávníků ve ŠJ ZŠ H. Týn. RM souhlasí s vyjmutím osob takto: osoby, které se účastní mimořádné
akce pořádané školou (kulturní a společenské akce pro žáky okolních škol, družební návštěvy),
osoby, které se zcela mimořádně s vědomím a souhlasem ředitele školy krátkodobě zdržují
v prostorách školy (inspektoři ČŠI, lektoři vzdělávacích a poradenských akcí, revizní technici
a řemeslníci), bývalí zaměstnanci školy, kteří odešli do starobního důchodu) a osoby využívající
pronájmu školních prostor mimo školní vyučování (dětské tábory, sportovní akce, sportovní
soustředění apod.) Vyřizuje ředitel ZŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-4-0-1) – Karbanová –
proti)
19/13 RM na základě předložených podkladů zjistila, že schvalované účetní závěrky příspěvkových
organizací za rok 2018 poskytují věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetních jednotek. Z tohoto důvodu schvaluje účetní závěrky těchto příspěvkových organizací:
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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
2018. V rámci finančního vypořádání příspěvkových organizací se zřizovatelem za rok 2018 RM
schválila HV následovně:
- ZŠ H. Týn: zisk ve výši 134.106,46 Kč pokryje ztrátu z r. 2017 ve výši 1.648,34 Kč a zbylých
132.458,12 Kč bude převedeno do rezervního fondu;
- ZUŠ H. Týn: celková ztráta ve výši 927,12 Kč bude pokryta z rezervního fondu;
- MKZ H. Týn: celková ztráta ve výši 84.981,34 Kč bude pokryta z rezervního fondu;
- MŠ H. Týn: hospodářský výsledek činil 0 Kč s dodržením českého účetního standardu č. 703;
- CHD H. Týn: hospodářský výsledek (zisk) činil 330.765,77 Kč. Částka 230.765,77 Kč bude
odvedena do fondu odměn, částka 100.000 Kč do fondu investic a z fondu investic odvedena do
rozpočtu města.
19/14 RM projednala účetní závěrku města Horšovský Týn za rok 2018 a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2018 a předkládá ji ke schválení ZM. Vyřizuje OFŠ, KS. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
19/15 RM projednala návrh závěrečného účtu města Horšovský Týn za rok 2018 a zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 a předkládá toto ke schválení do ZM. Vyřizuje
OFŠ, KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/16 RM projednala návrh RO č. 3/2019 a postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje OFŠ. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
19/17 RM projednala cenovou nabídku společnosti Kalliopé s.r.o., se sídlem Šandova 271,
Poběžovice, IČO 25794914 na opravu oken MěÚ z ul. 5. května 50, Horšovský Týn za celkovou
cenu 442.605,90 Kč bez DPH, tj. 526.350 Kč včetně DPH. RM ukládá OMIM oslovit další firmu
a cenové nabídky předložit do dalšího jednání RM. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
19/18 RM bere na vědomí Směrnici MŠ k úplatě za předškolní vzdělávání, vydanou ředitelkou MŠ
Horšovský Týn s účinností od 1.9.2019. Vyřizuje OFŠ, KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/19 RM projednala žádost spolku Tlapky v naději, z.s. se sídlem Horšov 47, Horšovský Týn
o souhlas s bezplatným záborem veřejného prostranství v prostoru ul. Sady Petra Bezruče při
pořádání dobročinné akce ve prospěch útulku pro psy v Horšovském Týně. RM souhlasí
s pořádáním akce a ukládá spolku zajistit smlouvu na zábor veř. prostranství dle OZV města se
správcem Bytes HT. Vyřizuje KS, Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/20 RM na základě žádosti Bytes HT, spol. s r.o., provozovatele plynových kotelen, odsouhlasila
výměnu zásobníku teplé vody OKC 300 NTRR/1Mpa nepřímotopný Dražice za nepřímotopný
ohřívač vody Brilon HT 300ERMR. Výměna se uskuteční v plynové kotelně Karla Čapka, č. p. 141,
Horšovský Týn z důvodu prorezavění topné vložky. Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
19/21 RM projednala vyjádření Bytes HT, spol. s r.o., provozovatele sběrného dvora k návrhu RM
87/30 o zřízení sběrného místa pro ostré předměty katalogových čísel 180101 a 180103. Správce
nedoporučuje zřízení sběrného místa z důvodu krátké lhůty pro uložení tohoto odpadu a vysokých
nákladů na likvidaci dle vyhlášky 306/2012. RM se ztotožňuje se stanoviskem jednatele Bytes HT.
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RM 19 ruší svoje usnesení RM 89 pod bodem c) 87/30 87/30, kde RM projednala požadavek
vzešlý z diskuze při jednání ZM č. 27 dne 25.6.2018 na pořízení a umístění nádoby na nepotřebné
nebo použité injekční stříkačky a jehly. Každá obec je podle zákona o odpadech povinna určit
místa, kam mohou fyzické osoby nebezpečné složky odpadu odkládat, nebo určit místo a termín
soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu (rtuťové teploměry, jehly, stříkačky adt.)
RM ukládá OŽP připravit návrh na řešení požadavku. RM 89 pojednala vyjádření OŽP a ukládá
OŽP ve spolupráci s Bytesem HT požádat Plzeňský kraj o souhlas k provozování zařízení pro
Sběrný dvůr Horšovský Týn nakládat s odpadem katalogového čísla 180101 – Ostré předměty –
jedná se o kategorii ostatní odpad a katalogového čísla 180103 – Odpady, na jejichž sběr a
odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, dále změnit provozní
řád Sběrného dvora Horšovský Týn o přidání dvou katalogových položek. Dále navrhnout platby
pro podnikající osoby, fyzické osoby nepodnikající bez poplatku. Pořídit pro Sběrný dvůr dle
vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a o
hygienických požadavcích na provoz pořídit pevnostěnné, nepropíchnutelné a nepropustné obaly
tzv. klinikboxy včetně proškolení zaměstnanců Sběrného dvora H. Týn. Vyřizuje OŽP, Bytes. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
19/22 RM bere na vědomí informaci starosty o výsledku 7. jednání Řídícího výboru v rámci
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský
Týn CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 ze dne 6. června 2019, kde hlavním bodem programu bylo
Schválení Strategického rámce MAP do roku 2023. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/23 RM bere na vědomí zprávu starosty o výsledku jednání valné hromady Horšovskotýnských
lesů, spol. s r.o., která se zabývala hodnocením hospodářského roku 2018, rozdělením zisku
a výhledem do dalších let. Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/24 RM starosta informoval o nutnosti zpracování Konceptu rozvoje objektů vzdělávacích
zařízení města Horšovský Týn a s rozpracováním rozvoje Základní školy Horšovský Týn, zároveň
předložil cenovou nabídku na zpracování Konceptu rozvoje ZŠ Horšovský Týn od MSP, projektová
kancelář s.r.o., náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČO 06094261 za celkovou cenu
181.500 Kč včetně DPH. RM souhlasí s předloženou cenovou nabídkou, dále RM projednala
a schválila návrh smlouvy o dílo a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje starosta, na vědomí OMIM
a ředitel ZŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/25 RM projednala informaci starosty o nutnosti zadání Prověřovací dopravní studie – obchvat
města Horšovský Týn. RM po projednání schvaluje podklady pro zpracování zadání prověřovací
dopravní studie pro navržení obchvatů města Horšovský Týn a ukládá odboru výstavby a územního
plánování MěÚ Horšovský Týn realizovat toto zadání. Vyřizuje starosta, OVÚP. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
19/26 RM schvaluje vystoupení města Horšovský Týn jako člena z Nájemního družstva Horšovský
Týn. RM postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/27 RM projednala a schvaluje cenovou nabídku na grafický návrh publikace k 30. výročí
Sametové revoluce 1989, kterou předložil pan Robert Fryček, Na Výsluní 680, Kralovice, IČ
61133582, na 1500 ks výtisků za celkovou cenu 50.000 Kč bez DPH, cena s DPH činí 57.500 Kč.
Z toho na propagaci města půjde 1.000 ks a 500 ks na prodej do IC. RM pověřuje starostu objednání
publikace. Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/28 RM bere na vědomí Návrh územního plánu města Horšovský Týn a postupuje věc do jednání
ZM. Vyřizuje starosta, OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/29 RM bere na vědomí Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP. RM
postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje starosta, OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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19/30 RM bere na vědomí informaci o podání návrhu změny č. 1 územního plánu společností
LAZCE GIS spol. s r. o., na pořízení změny územního plánu Horšovský Týn zkráceným postupem
dle § 55a stavebního zákona. RM postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje starosta, OVÚP. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
19/31 RM projednala žádost o souhlas s likvidací nálezů, u kterých se v posledních třech letech
nepřihlásili majitelé. Jedná se o nálezy 5/2016 – klíč od automobilu Škoda, 8/2016 – svazek klíčů 5
ks, 9/2016 – svazek klíčů 7ks, 10/2016 – dámské kolo Olpran, 11/2016 – mobilní telefon Nokia,
16/2016 – peněženka textilní, 18/2016 – svazek klíčů 4ks, 19/2016 – peněženka látková černá,
21/2016- mobilní telefon LG. Vyřizuje KS, pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/32 RM projednala žádost ZO ČSCH Horšovský Týn, se sídlem nám. Republiky 52, Horšovský
Týn, o povolení pořádání výstavy drobného zvířectva v rámci konání Anenské pouti. Výstava bude
uspořádána v souladu s podmínkami KVS Plzeň ve dnech 26. - 28. 7. 2019. RM souhlasí
s pořádáním akce a ukládá spolku zajistit smlouvu na zábor veř. prostranství dle OZV města se
správcem Bytes HT. Vyřizuje KS, Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/33 RM vzala na vědomí sdělení ředitelky Mateřské školy (MŠ) o výsledku zápisu dětí na školní
rok 2019/20. Do MŠ bylo přijato 48 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 2019/20. Vyřizuje ředitelka MŠ. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
19/34 RM vzala na vědomí zprávu o průběhu hospodaření MKZ Horšovský Týn za rok 2018.
Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/35 RM vzala na vědomí vyjádření statika k objektu MÚ a vedlejšího objektu, podlahové stropní
konstrukci kanceláře č. 14 (OVÚP) a půdního archivu OVÚP. Vyřizuje MIM, na vědomí tajemnice.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/36 RM vzala na vědomí Návrh závěrečného účtu VSOD (Vodohospodářský svazek obcí
Domažlicka) za rok 2018. RM postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
19/37 RM vzala na vědomí návrh Závěrečného účtu DSO Domažlicko za rok 2018. RM postupuje
věc do jednání ZM. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/38 RM vzala na vědomí návrh Závěrečného účtu DSO spolku pro odpadové hospodaření obcí
Lazce za rok 2018. RM postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
19/39 RM projednala podnět ředitelky SOŠ a SOU Horšovský Týn týkající se využití budovy v ul.
Nádražní 159, Horšovský Týn. RM pověřuje starostu jednáním se zřizovatelem ve věci využití
budovy. Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/40 RM projednala a schválila návrh programu jednání ZM č. 06, které se bude konat
24. 6. 2019. RM stanovuje předběžné termíny jednání ZM na II. pololetí roku 2019 takto: 16.9.,
4.11. a 9.12.2019. RM postupuje věc na vědomí do jednání ZM. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
19/41 RM projednala informaci KS o nutnosti doložení přílohy o zajištění vlastních zdrojů
(usnesení zastupitelstva) k vydání dokumentu „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na akci
„Rekonstrukce hasičské zbrojnice Horšovský Týn“. RM postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje KS.
5

Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/42 RM projednala a souhlasí s objednáním opravy a rozšíření městského rozhlasu u dodavatele
městského rozhlasu firmy SOVT - RADIO spol. s r.o., Budějovická 1320, 389 01 Vodňany, IČ
47238810. Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/43 RM projednala žádost paní K. G., Horšovský Týn o poskytnutí informace o možnosti
odkoupení pozemku parc.č.1311 v k. ú. Semošice. RM sděluje, že v současné době se neuvažuje
o prodeji tohoto pozemku; nájem/pacht pozemku je možný. S ohledem na skutečnost, že pozemek
je užíván bez smluvního vztahu, bude zpětně za dobu 5 let vyměřen pacht za bezesmluvní užívání
části tohoto pozemku. RM ukládá OMIM zveřejnit záměr města, pachtovní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou 5 let. Výše pachtovného – 4,30 Kč/m² každoročně navyšováno o míru inflace
předchozího roku. Řeší OMIM, po uplynutí lhůty zpět do jednání RM.
19/44 RM projednala žádost pana P. L., Domažlice o odkoupení části pozemku parc.č.1578/29
o výměře cca 22 m2 v k.ú. Horšovský Týn, za účelem výstavby garáže. RM žádost zamítá.
Navrhovaná stavba by zasahovala do komunikace. Žadatel má právo vznést námitku do jednání
ZM, kterému přísluší rozhodovat o prodeji nemovitých věcí. Řeší OMIM, po uplynutí lhůty zpět do
jednání RM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/45 RM projednala návrh smlouvy o dílo na vypracování dokumentace pro Skatepark park
Horšovský Týn a cenovou nabídku ze dne 10. 6. 2019 společnosti MP technik spol. s r.o.,
IČO: 05360889, se sídlem Francouzská 149, 345 62 Holýšov. Rozsah PD je ve stupních pro
společné územní a stavební povolení. Součástí nabídky je i rozpočet stavebních prací na jednotlivé
objekty, inženýring stavby a za autorský dozor při realizaci za celkovou cenu 216.000 Kč bez
DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší OMIM, po
uplynutí lhůty zpět do jednání RM.
19/46 RM projednala za účasti předsedy komise Ing. Jánského zápis z posledního jednání Komise
pro územní rozvoj a vzala zápis na vědomí. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/47 RM projednala žádost zájemců o přidělení informační skříňky v Horšovském Týně na
pozemku parc.č.319/1 v k.ú. Horšovský Týn za účelem propagace jeho činnosti. Jedná se o zájmové
spolky působící na území města Horšovský Týn. RM schvaluje smlouvu o výpůjčce se žadateli Spolkem STŘELCŮ Horšovský Týn, se sídlem Sylvánova 186, H.Týn, IČ 22669272 - informační
skříňka č.10 a Automoto klubem Horšovský Týn v AČR, se sídlem Plzeňská 33, Plzeňské
Předměstí, Horšovský Týn, IČ 00669032 - informační skříňka č.15. Doba výpůjčky – neurčitá
s 3měsíční výpovědní lhůtou. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/48 RM projednala a schválila návrh smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě mezi provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 247 29 035 a mezi Městem Horšovský Týn, náměstí
Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn, IČ 002 53 383, na odběrné místo – par, č. 1579/2,
Masarykova ul. Horšovský Týn. RM souhlasí a pověřuje místostarostu podpisem. Vyřizuje
místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/49 RM projednala předloženou žádost od projektanta stavby žádost o vyjádření ke stavbě
„Horšovský Týn, DO, 1523/165 – kNN“ a návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene k této stavbě. Jedná se o novou el. přípojku NN pro zahradu parc. č. 1523/165 k.ú.
Horšovský Týn uloženou v pozemku města KN 1523/2. RM nesouhlasí s navrženým řešením
stavby dle předložené situace. RM doporučuje projektantovi stavby hledat jiné řešení pro stavbu
přípojky NN k pozemku KN 1523/165, k. ú. Horšovský Týn (např. vzdušné vedení za garážemi
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a uložení kabelu do země řešit až v rámci celé této lokality). Řeší odbor MIM, pro účely RM
vyřadit z usnesení.
19/50 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-120012662/1 mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405 02
Děčín zastoupené společností ENGIE Services a.s., Lhotecká 793, 143 00 Praha 4, věcné břemeno
– služebnost spočívá v právu zřízení a provozování distribuční soustavy – „Horšovský Týn, DO,
Lidická, 1582/79 - kNN“ a to na pozemcích KN 1582/96, 1582/126, 1582/78, 1582/79, 1579/105,
1579/107. 1579/104, 1579/109, 1582/114, 1579/106, k.ú. Horšovský Týn vstupu a vjezdu na
dotčené pozemky 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, za umístění nadzemní stavby
technických zařízení 500 Kč + 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. 2832676/2018 ze dne 9. 1. 2019. Celková náhrada činí 103.400 Kč + DPH v platné výši. RM pověřuje
starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/51 RM projednala předložený materiál ve věci podání žádosti o bezúplatný převod pozemku
parc. č. p. č. 2586/38 – výměra 13 m 2, ostatní plocha-ostatní komunikace, k. ú. Horšovský Týn,
která byla dotčená stavebními úpravami v Puškinově ul., do vlastnictví města Horšovský Týn. RM
doporučuje schválit podání žádosti na Plzeňský kraj o bezúplatný převod pozemku KN 2586/38,
k. ú. Horšovský Týn a ukládá odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM,
pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/52 RM vzala na vědomí informaci o situaci v lokalitě Pod Loretou a o možnosti podání žádosti
o povolení výjimky z podmínek pro použití poskytnuté dotace části III. písmeno f) v rámci
programu Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2009 na akci: 15 TI, Horšovský Týn,
ul., parc. č. 1906/2, 1907, 1908, 2492/2, k. ú. Horšovský Týn“ evidenční číslo 1175130140.
Vlastníkem pozemku KN 1906/8 k. ú. Horšovský Týn nebyl dokončen rodinný dům (je
rozestavěný). Vlastník pozemku byl upozorňován na případné sankce vyplývající z uzavřené kupní
smlouvy. Nebude-li udělena výjimka, je nutné vzít v úvahu, že dojde k vrácení celé dotace včetně
dalších sankcí apod. RM doporučuje podat žádost poskytovateli dotace (MMR) o povolení výjimky
a ukládá odboru MIM připravit informaci o těchto skutečnostech do jednání ZM. Řeší odbor MIM.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky
(5- 5-0-0) mimo bodu 19/12 – (5-4-0-1) – Karbanová – proti.
5) 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.
3) 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
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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.

…...................................
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. 101/2000
Sb. (o ochraně osobních údajů).
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