Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 12
ze dne 20. 3. 2019 na MěÚ v Horšovském Týně
Kontrola plnění usnesení RM č. 11
a) 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. RM 12 projednala informaci vedoucí OMIM, že dne 15.03.2019 došlo k převzetí
nedokončeného díla opravy sýpky od společnosti WRAGET SB. Dne 20.3.2019 byla provedena
kontrola provizorního opláštění střechy. RM ukládá starostovi do příštího jednání RM předložit
návrh řešení vedoucího k dokončení opravy sýpky. Řeší starosta, místostarosta a odbor MIM, pro
účely RM vyřadit z usnesení.
RM 12 schválila uzavření smluvního vztahu k části pozemku parc. č. 2284 v k.ú. Horšovský Týn
v nezbytně nutném rozsahu pro dokončení opravy objektu sýpky s vlastníkem pozemku NPÚ.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Nové body k projednání
12/1 RM projednala informaci odboru MIM o možnosti podání žádosti na Ministerstvo pro místní
rozvoj o zkrácení vázací doby s následným výmazem zástavního práva, zřízeného dle zástavních
smluv pro program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok 1997 –
2000. Jedná se o výstavbu 30 b.j. Horšovský Týn + TI a výstavbu 16 b.j. Horšovský Týn + TI. RM
souhlasí s podáním žádosti o zkrácení vázací doby a o výmaz zástavního práva pro obě stavební
akce. RM pověřuje starostu podpisem žádosti. Řeší odbor MIM.
12/2 RM bere na vědomí informaci o uplynutí termínu o zveřejnění záměru města pronajmout část
pozemku KN 2313/1, k. ú. Horšovský Týn o výměře 12 m 2 za účelem uložení, provozování a
údržby plynovodní přípojky k rodinnému domu č.p. 28, ulice Pivovarská, Horšovský Týn. Nájem
bude uzavřen do doby majetkoprávního vypořádání - uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě, maximálně na dobu 3 let, výše nájemného 10,- Kč/rok/m 2. K tomuto záměru nebyly
předloženy žádné návrhy, připomínky. RM schvaluje nájemní smlouvu k části pozemku KN
2313/1, k. ú. Horšovský Týn, která bude uzavřena dle podmínek uvedených v záměru města. RM
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
12/3 RM znovu 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
o vyjádření ke stavbě „FTTH Horšovský Týn - pokládka trubek HDPE – páteřní trasa – nové trasy“
v pozemcích města dle přiloženého soupisu. RM souhlasí se stavbou dle předložené situace za
podmínek:
1. Oprava chodníku v Masarykově ul. - pokračování až směrem k Průmyslové ulici bude
provedena v celé šíři.
2. Stavba v pozemcích KN 1823/28 a 1823/107, k. ú. Horšovský Týn (Průmyslová ulice) nebude
provedena dříve než v srpnu 2020 a ani nelze tyto pozemky do této doby zatížit věcným břemenem
(podmínky dotace).
3. Umístění rozvaděčů bude při realizaci stavby konzultováno se společností BYTES.
4. Podmínky pro vstup na pozemky dotčené 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 pozemků.
5. V ulici II. pětiletky nebude proveden překop komunikace, bude proveden nejprve georadarový
průzkum před křížením sítí za účelem provedení řízeného protlaku pod komunikací v souladu
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s vyjádřením společnosti GasNet s.r.o., zaslaném dne 14.3.2019. Před zahájením stavby 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, minimální sazba činí
10.000,- Kč + DPH v platné výši. Umístění nadzemní stavby technických zařízení inženýrských sítí
za kus činí 500,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemků bude vyznačen
v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného. Návrh smlouvy bude
předložen do dalších jednání RM. Řeší odbor MIM, BYTES.
12/4 RM pověřuje paní Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn
k zastupování Města Horšovský Týn při jednání ve věci prodloužení doby omezení svéprávnosti
paní K. S., vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod č.j. 13 P 71/2016, 8 P a Nc 74/2019.
Vyřizuje OSV, KS.
12/5 RM pověřuje paní Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn
k zastupování Města Horšovský Týn při jednání ve věci prodloužení doby omezení ve svéprávnosti
panu P. K., vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod č.j. 13 P 115/2018, 4 P a Nc 54/2019.
Vyřizuje OSV, KS.
12/6 RM bere na vědomí možnost čerpání finančního příspěvku z dotačního titulu "Podpora
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019" na věcné vybavení. RM
souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na věcné vybavení pro JSDHO. Vyřizuje KS – Mgr.
Horažďovská.
12/7 RM bere na vědomí vyúčtování nákladů na jednoho poplatníka za rok k OZV č. 2/2017
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. RM postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje OFŠ, KS.
12/8 RM projednala žádost florbalového klubu GO-GO Horšovský Týn z.s., A. P. Čechova 160,
346 01 Horšovský Týn, IČO 26640996, o souhlas s umístěním sídla na adrese Horšovský Týn,
náměstí Republiky 52. V současné době je sídlo spolku zapsané na bývalé adrese jednoho z členů
statutárního orgánu, který již na této adrese nebydlí. Spolek nedisponuje žádnou nemovitostí ve
vlastnictví nebo v pronájmu, kam by bylo možné sídlo spolku zapsat. RM souhlasí s umístněním
sídla na adrese náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
12/9 RM vzala na vědomí žádost spolku GO-GO Horšovský Týn z.s. o pronájem prostor
v objektu ,,staré“ školy v ul. Vrchlického za účelem vytvoření zázemí pro činnost spolku. RM
odkládá svoje rozhodnutí do doby vyjádření správce objektu Bytes. Vyřizuje BYTES HT.
12/10 RM projednala žádost SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Zbůch, Náměstí 9, 330 22
Zbůch o pronájem areálu stanového kempu Podhájí za účelem pořádání 4. ročníku hasičského
soustředění mládeže v termínu 13.7. - 20.7.2019. RM souhlasí s pronájmem areálu včetně
sociálního zařízení za podmínek dodržení bezpečnosti účastníků akce, za které odpovídá pořadatel.
Vyřizuje BYTES HT.
12/11 RM projednala žádost SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Líně, Náměstí 1. máje 449,
330 21 Líně o pronájem areálu stanového kempu Podhájí za účelem pořádání 8. ročníku hasičského
soustředění dorostu a mládeže v termínu 13.7. - 20.7.2019. RM souhlasí s pronájmem areálu včetně
sociálního zařízení za podmínek dodržení bezpečnosti účastníků akce, za které odpovídá pořadatel.
Vyřizuje BYTES HT.
12/12 RM projednala cenovou nabídku na ošetření vzrostlých stromů na návsi v Kocourově a lípy
před čp. 252 v ul. J. Hory, Horšovský Týn. Na základě předložené nabídky určila RM k provedení
zakázky - zdravotního řezu p. Tomáše Hupače, PROFI TREE WORK, Táborová 447, 345 62
Holýšov, IČO 71830979 za celkovou cenu dle nabídky 25.410 Kč včetně DPH. Vyřizuje OŽP,
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Mgr. Königsmarková.
12/13 RM vzala na vědomí zápis z jednání Kulturní komise RM ze dne 7. 3. 2019. Vyřizuje KS.
12/14 RM vzala na vědomí doporučení Kulturní komise RM v záležitosti rekonstrukce mostu v
ulici J. Littrowa. Komise uvádí, že stávající mostní konstrukce je sestrojena unikátní metodou a celý
most je cennou technickou památkou. RM trvá na svém rozhodnutí. Vyřizuje starosta, KS.
12/15 RM vzala na vědomí zprávu o průběhu hospodaření ZŠ Horšovský Týn za rok 2018. Vyřizuje
KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
12/16 RM projednala žádost o povolení vjezdu na pozemní komunikaci III/0261, 2 (původní I/26,
kolem Sv. Anny) v termínu 15. 3. 2019 – 15. 6. 2019 z důvodu dopravy stavebního materiálu.
ODSH MěÚ vydal v této věci souhlasné vyjádření. RM souhlasí s povolením vjezdu na komunikaci
ve výše uvedené době. Vyřizuje KS.
12/17 RM projednala žádost předsedkyně spolku Tlapky v naději z.s. se sídlem Horšov 47, 346 01
Horšovský Týn, IČO 06080111, o společné projednání fungování útulku ve městě. RM ukládá
starostovi pozvat zástupce spolku do příštího jednání RM. Vyřizuje KS.
12/18 RM projednala žádost o nákup vybavení pro JSDHO H. Týn - kamera do výjezdového
vozidla včetně paměťové karty, vysoušeč ROS 09 na obuv, rukavice a zásahové obleky. RM
souhlasí s objednáním vybavení. Vyřizuje KS.
12/19 RM projednala žádost o nákup materiálu pro JSDHO H. Týn - pěnidlo Sthamex, tubus na
smáčedlo. RM schvaluje nákup vybavení. Bude čerpáno z dotace na věcné vybavení pro JSDHO.
Vyřizuje KS.
12/20 RM projednala podnět k pokácení dřevin na pozemku města v ulici Lidická, Horšovský Týn.
Celkem je jedná o tři vzrostlé smrky pichlavé. RM souhlasí s podáním žádosti o kácení dle podnětu.
Vyřizuje MIM, OŽP.
12/21 RM projednala žádost Českého svazu chovatelů, z.s. Základní organizace Horšovský Týn,
IČO 70859302, náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn, o pokácení 8 ks stromů na pozemku
ve vlastnictví města. RM souhlasí s podáním žádosti a pokácením stromům v plném rozsahu.
Vyřizuje MIM, OŽP.
12/22 RM vzala na vědomí informativní zprávu o jednání starosty města na ŘSD Plzeň ve věci
zahájení přípravných projektových prací na obchvatu města Horšovský Týn na silnici I/26. RM
pověřuje starostu zasláním písemného podnětu na generální ředitelství ŘSD v Praze. Vyřizuje
starosta.
12/23 RM projednala informaci komise RM pro územní rozvoj o možnosti zapsání objektů do
Národní databáze brownfieldů za účelem jejich regenerace pro nepodnikatelské využití. RM
souhlasí s podáním žádosti. RM ukládá KS oslovit možné zpracovatele žádosti o zapsání objektů
včetně cenových nabídek. Poté zpět do jednání RM. Vyřizuje KS, starosta.
12/24 RM vzala na vědomí zápis z jednání Komise RM pro územní rozvoj. Vyřizuje starosta.
12/25 RM informoval kastelán Hradu a zámku Horšovský Týn o nutnosti vyřešení problémů
s parkováním autobusů, parkování osobních aut na horní části náměstí – platby o sobotách
a nedělích. Dále informoval RM o plánovaných rekonstrukcích a opravách a o možné spolupráci
Města Horšovský Týn a Hradu a zámku Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
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12/26 RM na pracovní schůzce členů ZM v areálu městského stadionu bylo projednáno umístění
skate parku do pravé přední části – vstup na stadion. RM ukládá OMIM ve spolupráci se
zastupitelem P. Plášilem začít práce spojené s realizací. Vyřizuje MIM.
12/27 RM vzala na vědomí vyhodnocení nabídek na stavební práce „Oprava východní části ohradní
zdi klášterní zahrady – Plzeňská ulice, par. č. 74, Horšovský Týn“ předložené Bytes HT, spol. s r.o.,
Pivovarská 22, Horšovský Týn. Nabídku předložil 1 uchazeč. Na základě výběrového řízení byl
vybrán uchazeč s nejvýhodnější nabídkou – 3P Stavby Horšovský Týn, IČO 10056408, se sídlem
Plzeňská 99, 346 01 Horšovský Týn, který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou,
konkrétně pak s nabídkovou cenou 441.722 Kč vč. DPH. Vyřizuje Bytes HT.
12/28 RM projednala informaci místostarosty o uzavřené smlouvě mezi Vodafone Czech Republic
a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČO 257 88 001 původně Siemens s.r.o.,
Evropská 33a, 160 00 Praha 6, IČO 002 68 577, o pronájmu za úplatu část nemovitosti – střechy
pro umístění, provoz, údržbu a úpravy dočasného zařízení pro přenos signálů sítě elek. komunikací
– veřejné mobilní sítě. RM ukládá vypovědět smlouvu. Vyřizuje místostarosta, právník, Bytes.
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; RM 12 – v RO č. 2 je uvedena částka na vypracování projektu,
tuto částku ukládá RM přesunout na realizaci revitalizace kláštera a započít tuto akci. Vyřizuje
OMIM.
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; 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. Vyřizuje starosta, na vědomí MIM.
6) Využití areálu Základní školy ve Vrchlického ulici Horšovský Týn. RM 12 starosta informoval o
jednání na KÚ Plzeň, ze kterého vyplývá, že kraj v souladu se státní koncepcí sociální péče nebude
podporovat zřizování nových zařízení pro seniory typu domov důchodců, ale snahou Plzeňského
kraje a politiky státu je rozšiřování sociální péči v domácím prostředí spojenou s navýšením
poskytovaných pečovatelských služeb. Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Další jednání rady města se uskuteční ve středu dne 3.4.2019 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. 101/2000
Sb. (o ochraně osobních údajů).
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