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Darování nepotøebného majetku mìsta
Mìsto Horšovský Týn vede v majetku
nepotøebnou hasièskou cisternu ZIL (v zùstatkové hodnotì 106 tis. Kè. Tato je v souèasné
dobì zapùjèená do muzea hasièské techniky
v Postøekovì. Vozidlo je umístìno na dešti
a chátrá. Nabízí se šance darovat jej státu do
muzea ve Zbirohu, kde by bylo opraveno
a umístìno v krytých prostorách. RM nemá
námitek k navržené formì pøevodu majetku
a doporuèuje ZM vyjádøit souhlas s návrhem
darovací smlouvy. K tomuto bodu rozprava
nebyla. ZM souhlasilo s darováním Cisternové
automobilové støíkaèky ZIL, z majetku mìsta
Horšovský Týn v úèetní hodnotì 106 063,-- Kè,
do majetku Èeské republiky – ministerstvu
vnitra (14-14-0-0).

Rozdìlení pøíspìvkù pro Program
regenerace MPR Horšovský Týn
pro rok 2010
Podle dopisu MK ÈR byla pøi pøidìlování státní
finanèní podpory pro programy regenerace
MPR pøidìlena Horšovskému Týnu pro rok
2010 èástka ve výši 400 tis. Kè. V rozpoètu
mìsta pro rok 2010 je schválena pro program
regenerace MPR rovnìž èástka 400 tis. Kè. Klíè
pro pøidìlování podpory žadatelù v pøípadì kulturních památek ve vlastnictví fyzických a právnických osob (mimo církve) je finanèní podíl
mìsta minimálnì 10 %, státní pøíspìvek mùže
dosáhnout až 50 %. Komise MPR pøedložila
návrh rozdìlení pøíspìvkù ze SR a rozpoètu
mìsta do jednání RM, která jej doporuèuje ZM
ke schválení. Ing. Jánský, pøedseda komise
MPR uvedl, že nebylo rozdìleno z rozpoètu
mìsta 222 tis. Kè. Jejich použití se pøedpokládá
na vypracování projektu na opravu støechy a fasády sýpky vèetnì odstranìní novodobých pøístaveb a nástaveb a zbylé peníze na samotné
odstranìní tìchto pøístaveb a nástaveb. Celá
akce má být pøípravou na zaøazení regenerace
sýpky do programu 2011. Dalších pøipomínek
k tomuto bodu nebylo. ZM schválilo poskytnutí
finanèních pøíspìvkù na obnovu památek
v rámci Programu regenerace MPR v Horšovském Týnì v roce 2010 následovnì:
REHA – Arnika s.r.o. , nám. Republiky 67, oprava oken, fasády, vstupních dveøí, pøíspìvek ze
SR 170 000,- Kè, pøíspìvek z rozpoètu mìsta
40 200,- Kè; pí. Lukašáková, Ing. Mareš,
Solfronkovi, Šebovi, nám. Republiky è.p. 7– oprava vchodových dveøí (2x), pøíspìvek ze státního rozpoètu 17 000,- Kè, pøíspìvek z rozpoètu mìsta 6000,- Kè; F. Nejedlý, Ad. Nejedlá,
Jelení è.p. 70 – obnova fasády, pøíspìvek ze
státního rozpoètu 50 000,- Kè, pøíspìvek z rozpoètu mìsta 14 000,- Kè; p. Koláø, nám. Republiky è.p. 6 , oprava dveøí, oken, výkladù, fasády,
pøíspìvek ze státního rozpoètu 136 000,- Kè,
pøíspìvek mìsta 32 000,- Kè; I. Matìjková,
M. Matìjková, nám. Republiky è.p. 63 – dìlící
zdi, pøíspìvek ze státního rozpoètu 14 000,- Kè,
pøíspìvek z rozpoètu mìsta 5 200,- Kè; pí. Krátká, ul. 5. kvìtna è.p. 15 – výmìna dveøí do dvora, pøíspìvek ze státního rozpoètu 13 000,- Kè,
pøíspìvek z rozpoètu mìsta 5 600,- Kè; Mìsto
Horšovský Týn, køíž na mostì ul. Littrowa –
restaurování Krista, pøíspìvek z rozpoètu
mìsta 74 970,- Kè (14-14-0-0).
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Projednání rozpoètového opatøení è. 2
rozpoètu mìsta na rok 2010
RM projednala návrh na rozpoètové opatøení
è. 2/2010 mìsta Horšovský Týn, které pøedložil
vedoucí odboru finanèního a školství MìÚ. RM
doporuèila ZM ke schválení následující rozsah
rozpoètového opatøení. Jednotlivé zmìny
obsahuje dùvodová zpráva. Mgr. Thomayer
reagoval na doporuèení FV ZM ve vìci
navýšení pøíspìvku pro sportovní organizace,
který se od roku 2006 snížil skoro na tøetinu
a doporuèil navýšení pøíspìvku sportovním
organizacím o 300 tis. Kè. Místostarosta namítl
pøedèasnost tohoto øešení s tím, že výtìžek
z VHP je odvádìn ve dvou splátkách. Tajemník
sdìlil, že výtìžek z VHP je odvádìn pouze
jedenkrát za rok. Pan Svojanovský se dotázal
proè je pøíspìvek nízký. Ing. Jánský odpovìdìl,
že výtìžek z VHP je vázán na jejich poèet
a dále pokles souvisí s novými výherními
terminály z nichž jde odvod výtìžku pøímo do
SR. Navýšení pøíspìvku podpoøil Ing. Písaøík
s tím, že oproti jiným mìstùm je v Horšovském
Týnì pøíspìvek sportovním organizacím nižší.
Ing. Jánský uvedl, že rozpoètové opatøení
neobsahuje pøíspìvek oddílu cyklotrialu TJ
Dynama na poøádání akce - Mistrovství ÈR ve
výši 30 tis. Kè. Doporuèil tuto èástku vyèlenit
z navrhovaného navýšení pøíspìvku. Ing.
Písaøík doporuèil ponechat celkové navýšení o
300 tis. Kè a 30 tis. Kè schválit jako samostatný
pøíspìvek. Dalších návrhù ani pøipomínek
nebylo. ZM schválilo rozpoètové opatøení
è. 2/2010 v pøedloženém znìní s následujícími
úpravami: ve výdajové kapitole Tìlovýchovná
èinnost - øádek 6 pøíspìvek sportovním
organizacím se zmìna navyšuje z 216 tis. Kè
na 516 tis. Kè a novì se zaøazuje øádek 7
- pøíspìvek na MÈR v biketrialu ve výši 30 tis.
Kè; ve výdajích v kapitole Územní rozvoj øádek 2 - rezerva na investice se navyšuje
zmìna z mínus 8 717 tis. Kè na mínus 9 047 tis.
Kè (14-12-0-2).
Schválení zmìny è. 8 a è. 9 ÚP sídelního
útvaru mìsta Horšovský Týn
ZM dne 5.11.2007 rozhodlo svým usnesením
è. 6/2007 F o poøízení zmìny ÚP è. 8. Jedná se
o lokalitu dosud oznaèovanou jako è. 280, ležící
západnì cca 60 m od ulice Lidické. ZM dne
18.2.2008 rozhodlo svým usnesením è. 8/2008
C o poøízení zmìny ÚP è. 9. Jedná se o lokalitu
dosud oznaèovanou jako è. 127, 147, 148,
vyplòující prostor mezi ul. Lidickou a výše
uvádìnou lokalitou è.280. Zadání obou zmìn
bylo schváleno ZM 20.10.08 (usnes.
è.14/2008/16 pro zmìnu è.8 a usnes.
è.14/2008/17 pro zmìnu è.9). Krajský úøad
vydal dne 6.8.2009 stanovisko pro zmìnu è.8
a dne 7.8.2009 stanovisko pro zmìnu è.9.
Veøejné projednávání obou zmìn se
uskuteènilo 5.10.2009. Návrh na vydání zmìny
è. 8 i zmìny è.9 územního plánu sídelního
útvaru Horšovský Týn byl vydán 23.2.10.
K tomuto bodu rozprava nebyla. ZM schválilo
zmìnu è.8 a è.9 územního plánu sídelního
útvaru Horšovský Týn a souhlasí s vydáním
zmìny è. 8 a è. 9 územního plánu sídelního
útvaru Horšovský Týn formou opatøení obecné
povahy (14-14-0-0).
Dotazy k jednání RM
Pan Svojanovský podìkoval za obèany èásti
Borovice za vyøešení problému s veøejným
osvìtlením.
***

ÈERVEN 2010

ZM vzalo zprávu z jednání RM za období od
29. 3. 2010 do 4. 5. 2010 na vìdomí.
Rùzné, diskuse
Starosta otevøel bod, o který bylo doplnìno
jednání ZM. Sdìlil, že jednal se statutárním
zástupcem Mysliveckého sdružení Podháj
Horšovský Týn, který vyøizuje legalizaci
vlastnických práv MS. Myslivecké sdružení
vlastní na základì Hospodáøské smlouvy
o pøevodu vlastnictví mezi MìNV Horšovský
Týn a MS Horšovský Týn ze dne 28.12.1989
objekt odchovny bažantù. Proto požádalo
Katastrální úøad pro Plzeòský kraj, Katastrální
pracovištì Domažlice o zápis vlastnického
práva k nemovitosti - stavbì. Stavba o výmìøe
92 m2 - sklad, používaný k výkonu èinnosti
Mysliveckého sdružení Podháj Horšovský Týn
byla kolaudována v roce 1989. Katastrální úøad
zjistil, že vlastník budov je jiný než vlastník
pozemku. KÚ vyzval vlastníka k doložení
podkladù. Formou jak dokázat KÚ, že
Myslivecké sdružení Podháj Horšovský Týn je
vlastníkem, opravòuje „osvìdèení o prohlášení
ve formì notáøského zápisu“. Podle §5 odst. 6
katastrálního zákona se jinak zapisuje vlastník
pozemku, na kterém je stavba postavena,
pokud není jinou listinou prokázáno. V daném
pøípadì stojí stavba z èásti na pozemku Mìsta
Horšovský Týn a z èásti na pozemku ÈR
- Pozemkový fond. RM doporuèuje pøijmout
usnesení, potvrzující faktický stav, že mìsto
Horšovský Týn není vlastníkem stavby na jeho
pozemku stojící. Pøipomínky k pøedloženému
návrhu nebyly a ZM souhlasilo s notáøským
zápisem, který osvìdèuje právní skuteènost, že
právo ke stavbám na pozemcích 1273/5
a 1272/14 v k.ú. Horšovský Týn nejsou ve
vlastnictví mìsta Horšovský Týn (14-14-0-0).
Starosta dále pøeèetl dopis Svazu èeských
divadelních ochotníkù, který vyjadøuje
podìkování za spolupráci se ZM, MKZ
a vedoucímu divadelního souboru panu
Václavu Kunešovi. Za Osadní výbor Horšov
vystoupila paní Mikolášová. OV žádá
o instalaci zrcadla na výjezdu na silnici II/200.
Dále OV žádá o dofinancování výstavby
dìtského høištì v Horšovì. Kromì instalace
dìtského koutku chce OV navázat výstavbou
pískového dvorce na volejbal a nohejbal.
Poslední pøipomínkou OV Horšov je výmìna
stávající nevyhovující a zanedbané
autobusové èekárny za novou, protože tato
èekárna je využívána mnoha obèany Horšova,
zejména dìtmi. Starosta reagoval tím, že
pøipomínky budou projednány v RM. Pan
Nárovec vystoupil s pøipomínkou, že oprava
cesty v Semošicích byla sice provedena, ale
nebyl použit vhodný materiál. Pan Køivka za
Bytes HT, který opravu realizoval, pøislíbil
nápravu. Ing. Písaøík upozornil na množící se
výstavbu hal pro chov drùbeže v Kocourovì
a doporuèil zavázat investora hal pøíspìvkem
do pokladny mìsta. Jako pøíklad uvedl Velký
Malahov, kde byla opravena náves a vybudováno víceúèelové høištì, kde je pøíspìvek
odvozen procenty ze zisku. Zároveò s rozšiøováním hal upozornil na nebezpeèí
salmonelózy a ptaèí chøipky. Na jeho
vystoupení regoval místostarosta a uvedl, že
výstavba hal je realizována na místì
demolovaných objektù bývalé cihelny a jedná
se o uzavøený areál. Mìsto bylo úèastníkem
správního øízení a výstavba splnila veškeré
požadované pøedpoklady. Dalších dotazù
nebylo a starosta tuto èást jednání ukonèil.
Kráceno, tajemník MìÚ
***
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