Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 01
ze dne 12. 11. 2018 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 95
a) 61/31 RM projednala oznámení o záměru převést nebo pronajmout nemovitý majetek – náměstí
Republiky 11, 346 01 Horšovský Týn a ul. 5. května 12, 346 01 Horšovský Týn – Hotelu Šumava,
Vinárna Hotelu Šumava a 1. NP a 2. NP hotelu Šumava předložené Bytesem HT. RM odkládá
schválení záměru za účelem doplnění dalších podmínek pronájmu. Vyřizuje Bytes HT.
b) 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 ODSH s DI-PČR možnosti pro zvýšení bezpečnosti
silničního provozu. Vyřizuje ODSH.
c) 95/27 RM vzala ne vědomí informaci společnosti CHVAK o možnosti zřízení Plánu financování
obnovy vodovodů a kanalizace. Vyřizuje OFŠ, starosta.
Kontrola plnění ustavujícího usnesení ZM Horšovský Týn ze dne 5. 11. 2018

Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
U/2018 A. Schvaluje:
1) návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Janský a Ing. Jaroslav Vlasák; Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
2) předložený program ustavujícího jednání zastupitelstva města Horšovský Týn; Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
3) že se bude řídit na dnešním zasedání dosud platným Jednacím řádem ZM Horšovský Týn; Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
4) v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích neuvolněnému členovi zastupitelstva města odměnu za
funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna; Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
5) jednací řád Zastupitelstva města Horšovský Týn s projednanými změnami. Vyřizuje KS. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
U/2018 B. Bere na vědomí:
1) složení slibu členů zastupitelstva podle § 69 odstavce 2 zákona o obcích. Vyřizuje KS. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
U/2018 C. Určuje:
1) v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty města a
místostarosty města bude člen zastupitelstva uvolněn. Vyřizuje OFŠ, KS. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
U/2018 D. Volí:
1) starostou města Horšovský Týn pana Ing. Josefa Holečka; Vyřizuje OFŠ, KS. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
2) místostarostou města Horšovský Týn pana Davida Škopka; Vyřizuje OFŠ, KS. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
3) do funkce člena Rady města Horšovský Týn paní Ivu Peteříkovou; Vyřizuje OFŠ, KS. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
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4) do funkce člena Rady města Horšovský Týn pana MUDr. Ondřeje Plášila; Vyřizuje OFŠ, KS.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
5) do funkce člena Rady města Horšovský Týn paní Mgr. Renátu Karbanovou; Vyřizuje OFŠ, KS.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
U/2018 E. Stanovuje:
1) počet členů Rady města Horšovský Týn na pět; Vyřizuje OFŠ, KS. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
2) měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady města, neuvolněného předsedy
výborů a komisí, a neuvolněným členům zastupitelstva v maximální výši dle přílohy k nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 5. 11. 2018. V případě
nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována
ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. Vyřizuje OFŠ, KS. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
U/2018 F. Odkládá:
1) svoje rozhodnutí o zřízení výboru pro územní rozvoj do dalšího jednání zastupitelstva města;
Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
2) volbu členů kontrolního a finančního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve
výborech na nejbližší jednání zastupitelstva města. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
U/2018 G. Zřizuje:
1) finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou sedmičlenné. Vyřizuje KS. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
U/2018 G. Mění:
1) v návrhu jednacího řádu znění čl. IV. odst. 7 – „Materiály pro zasedání zastupitelstva budou
zasílány elektronicky nebo písemně dle rozdělovníku.“ Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
Nové body k projednání
01/1 RM projednala žádost občanů Horšovského Týna o vyřešení problému se zvýšenou prašností
na cestě vedoucí podél hřbitova v Horšovském Týně. Prachem jsou soustavně znečišťované
pomníky na hřbitově. RM ukládá odboru MIM zahájit jednání s panem P. Z. a Spolkem
STŘELCŮ Horšovský Týn směřující k odstranění závadného stavu. Řeší odbor MIM, výsledky
jednání předložit zpět do jednání RM.
01/2 RM mění část svého usnesení č. 94/1. RM jmenuje předsedu ÚIK a její členy a předsedy
DIK č. 1 – 4 a jejich členy v tomto složení:
Předseda ÚIK: Ing. Jánský - člen ZM, předseda DIK č.: Ing. Martina Malá, DIK č. 2: David Škopek
- místostarosta, DIK č. 3:
Mgr. Jana Tomášková, DIK č. 4:Ing. Josef Holeček - starosta města
Členové ÚIK: Ing. Anna Jurečková, starosta, Ing. Radek Poslední, Ing. Martina Malá, Martina
Ježková.
Členové DIK č. 1: Jana Matulková, Jana Málková, Iva Peteříková - člen RM,
Členové DIK č. 2: Ing. Eva Princlová, Andrea Kollerová, Irena Kvítková DiS.
Členové DIK č. 3: Věra Řezníčková, Hana Žáková
Členové DIK č. 4: Pavel Lang, Ing. Petr Lahoda
2

Řeší odbor MIM a OFŠ, pro účely RM vyřadit z usnesení.
01/3 RM projednala předloženou žádost společnosti KS montáže, s.r.o. Beroun o vyjádření k
plánované stavbě „Horšovský Týn, - DO, Domažlická - kNN“ a návrh smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-0007267/VB 1. 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.. Zároveň RM
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohodu o
umístění stavby č. IE-12.0007267/VB 1 „Horšovský Týn - DO, Domažlická - kNN“, která se
dotkne pozemků města uvedených ve smlouvě, vše v k.ú. Horšovský Týn, která bude uzavřena mezi
městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín.. 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. Rozsah zatížení pozemků bude vyznačen v geometrickém
plánu, vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
01/4 RM po projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke
stavbě optické datové sítě, OZ Lidická – II. etapa, která se dotkne pozemků města KN 1582/16,
1579/106, 1579/105, 1579/107, 1579/104, 1579/109, k.ú. Horšovský Týn Smlouva bude uzavřena
mezi městem Horšovský Týn a společností United Networks SE, Nepomucká 1232/215, Plzeň Černice (budoucí oprávněná strana). Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování optické
datové sítě OZ Lidická – II. etapa a to na pozemcích KN 1582/16, 1579/106, 1579/105, 1579/107,
1579/104, 1579/109, k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se
stavbou ve prospěch budoucího oprávněného, budoucího vlastníka a správce optické datové sítě –
United Networks SE, Plzeň. 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, pro účely
RM vyřadit z usnesení.
01/5 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-120010569/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, 2260/1 - kNN“ a to na pozemku KN 2260/1, 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. 2778-115/2016 ze dne 29. 1. 2018.. Celková náhrada činí 10.000,- Kč + DPH v platné
výši. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z
usnesení.
01/6 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-120011226/1/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, Vrchlického 1523/52 - kNN“ a to na pozemku KN 1523/48, k.ú. Horšovský Týn vstupu a
vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.
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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. 2773-651/2016 ze dne 19. 1. 2018. Celková náhrada činí 10.000,- Kč + DPH
v platné výši. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM, pro účely RM
vyřadit z usnesení.
01/7 RM projednala žádost projektanta stavby o vyjádření ke stavbě NTL plynovodní přípojky v
ulici Nerudova k čp. 67 dle projektové dokumentace č. 2018/10/01/67, datum 10/2018. Přípojka
bude napojena na NTL plynovod v ul. Nerudova, částečně je vedena v pozemku města KN 2290,
k.ú. Horšovský Týn v délce cca 1,3 m. RM souhlasí se stavbou dle předložené PD. 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 pozemků. RM ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města uzavřít
nájemní smlouvu s investorem stavby plyn. přípojky k č p. 67, ul. Nerudova za účelem uložení,
provozování a údržby plynovodní přípojky k tomuto objektu. Výše nájemného je stanovena na 10
Kč/m2/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, pro účely RM vyřadit z usnesení.
01/8 RM projednala oznámení společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o., Domažlice,
zpracovatele PD na akci „Horšovský Týn – Stavební úpravy místní komunikace v ul. Josefa Hory“,
o přerušení prací na díle do vyřešení způsobu odvodu dešťových vod z této lokality (dešťová
kanalizace). RM bere na vědomí informaci projektanta a ukládá odboru MIM předložit požadavek
na vypracování PD oddílné dešťové kanalizace do rozpočtu města na rok 2019. Řeší odbor MIM,
pro účely RM vyřadit z usnesení.
01/9 RM projednala reakci paní H. V. na rozhodnutí rady města RM 94/7 ze dne 8. 10. 2018. Do
rozhodnutí ZM o pravidlech prodeje nemovitých věcí nebudou žádosti o prodejích pozemků do
jednání ZM předkládány. RM doporučuje žadatelce předat pozemky městu a tím snížit případnou
pokutu za opožděné předání předmětu pachtu. RM ukládá OMIM převzít vyklizené pozemky a na
část pozemku, kterou není možno převzít připravit zveřejnění pachtu pozemků. Pachtovní vztah
skončil uplynutím výpovědní doby. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
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
zaplatit nabyvatel. Vyřizuje MIM ve spolupráci s právničkou.
01/11 RM vzala na vědomí návrhy rozpočtu na rok 2019 a návrhy střednědobého výhledu rozpočtu
na roky 2020 a 2021 zřízených příspěvkových organizací. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z
usnesení.
01/12 RM ukládá pracovnicím OFŠ Ing. Martině Malé (vedoucí kontrolní komise) a Marii
Škardové (člen kontrolní komise) provést finanční kontrolu hospodaření zřízených příspěvkových
organizací (MŠ, ZŠ, ZUŠ, MKZ, CHD) za rok 2018 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., a to
nejpozději do 21. 12. 2018. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
01/13 RM schválila aktualizovaný seznam oprávněných pracovníků ke schvalování účetních
operací dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Toto tvoří přílohu ke
směrnici „Oběh účetních dokladů“. Vyřizuje OFŠ a KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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01/14 RM projednala a schválila žádost vedoucího odboru OFŠ Ing. Posledního o navýšení počtu
pracovníků na úseku vymáhání daňových pohledávek a správě poplatků na OFŠ o jednu osobu.
Vyřizuje OFŠ, tajemnice. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
01/15 RM pověřuje paní Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn
k zastupování Města Horšovský Týn jako opatrovníka M. P., pro řízení před Okresním soudem v
Domažlicích ve věci omezení svéprávnosti a opatrovnictví vedené pod č.j. 13 P 8/2016, 8 P a Nc
90/2018. Vyřizuje OSV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
01/16 RM pověřuje paní Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn
k zastupování Města Horšovský Týn jako opatrovníka J. P., pro řízení před Okresním soudem v
Domažlicích ve věci prodloužení omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka vedené pod č.j. 13
P 210/2016, 3 P a Nc 97/2018, 3 P a Nc 98/2018. Vyřizuje OSV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
01/17 RM projednala žádost pana V. M. o převedení služebního čísla na jeho soukromou osobu.
Toto telefonní číslo bude využívat výhradně pro své soukromé účely. RM souhlasí s převedením
tel. čísla a v případě žádosti o odkup tel. přístroje bude cena stanovená dle odhadu. Vyřizuje OMIM
a Ing. Ludvík. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
01/18 RM projednala žádost Rodinného centra Myška Lola s.r.o., se sídlem Nádražní 79,
Horšovský Týn o prominutí nájmu za pronájem společenského sálu v Hotelu Šumava dne
4. 11. 2018 při pořádání akce Halloween pro děti. RM konstatuje, že pronájem sálu se řídí platným
ceníkem a spolky a organizace se sídlem v Horšovském Týně zaplatí 50 % základní ceny při
pořádání akce pro děti a mládež do 18 let. RM nesouhlasí s prominutím pronájmu. Vyřizuje KS. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
01/19 RM projednala žádost Rodinného centra Myška Lola s.r.o., se sídlem Nádražní 79,
Horšovský Týn o výpůjčku kostela v objektu klášteřa za účelem konání dětského podvečerního
předávání Mikulášské nadílky dne 5.12.2018. RM souhlasí s výpůjčkou. Vyřizuje Bytes HT. Pro
účely RM vyřadit z usnesením.
01/20 RM projednala žádost ředitelky MKZ paní Leony Císlerové o povolení použít otevřený oheň
v horní části náměstí Republiky pro akce, které MKZ pořádá. Jedná se o akci Rozsvícení vánočního
stromu dne 1.12.2018, Vánoční jarmark a Živý betlém dne 22.12.2018. RM nemá námitek a
souhlasí za předpokladu dodržení podmínek bezpečnosti návštěvníků a požární ochrany, za které
odpovídá pořadatel. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
01/21 RM projednala žádost ředitelky MKZ paní Leony Císlerové o souhlas s krátkodobým
připojením na rozvodnou elektrickou skříň ve vlastnictví ČEZ a.s. umístěnou na pozemku ve
vlastnictví města poz. par. č. 2260/1. Připojení bude využito na konání adventních akcí. RM nemá
námitek a souhlasí s krátkodobým připojením a pověřuje starostu podpisem souhlasu. Vyřizuje
MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
01/22 RM projednala žádost ředitelky MKZ paní Leony Císlerové a MP o o zajištění ostrahy
náměstí Republiky horní i spodní části v dnech 21.12.2018 od 12 hodin do 22.12.2018 6.00 hodin z
důvodu konání Vánočního jarmarku a zároveň dodržení zákazu parkování motorových vozidel. Dne
21.12.2018 se koná v sále Hotelu Šumava vánoční akce firmy Gerresheimer, kdy hrozí obsazení
vymezeného prostoru pro konání jarmarku. RM ukládá KS zajistit cenovou nabídku na zajištění
ostrahy u firmy SBS „IVA“ s.r.o., Máchova 469/23, Praha 2. Ostraha bude hrazena z položky
rozpočtu - Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana, Bezpečnost a veřejný pořádek celkem –
provoz. Vyřizuje MKZ, KS.
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01/23 RM projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/025/2018 na akci „ Oprava
havarijního stavu – Horšovský Týn – Plzeňská ulice – výměna vodovodních armatur“ mezi Městem
Horšovský Týn a spol. Chodské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Bezděkovské předměstí 388,
Domažlice. Původní cena bude navýšená za provedení výměny armatur o 77.220,-Kč bez DPH.
Předmětem dodatku je provedení výměny vodovodních armatur ve větším počtu, než bylo uvedeno
ve smlouvě – jedná se o šoupata a podzemní hydranty vč. přípojného potrubí. Vyřizuje starosta. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
01/24 RM vzala na vědomí rozhodnutí KÚ PK, Škroupova 18, Plzeň, ve věci změny registrovaných
údajů poskytovatele a jeho sociálních služeb s tím, že cílovou skupinou pro poskytování služeb jsou
osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem a senioři. Vyřizuje OSV. Pro účely RM vyřadit z
usnesení.
01/25 RM projednala žádost spol. Baldovská s.r.o., se sídlem Petrovice 27, Domažlice, o povolení
vjezdu na komunikaci v k. ú. Horní Metelsko od křižovatky se silnicí II/200 u obce Horní Metelsko
ke křižovatce se silnicí III/20010 v obci Dolní Metelsko z důvodu obhospodařování pozemků KN
62/1, 63/1, 64/2, 65/1, 83, 84/1, 82, 81 v k. ú. Horní Metelsko. RM souhlasí s povolením vjezdu na
komunikaci. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
01/26 RM projednala petici občanů z ul. Hřbitovní, Horšovský Týn, kde občané prostřednictvím
této petice nesouhlasí se zřízením ubytovny v domě č. p. 132, Hřbitovní ul., Horšovský Týn. RM
konstatuje, že dům je v soukromém vlastnictví a evidován jako rodinný dům. Vyřizuje KS. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
01/27 RM vzala na vědomí hospodaření CHD Horšovský Týn za I. - III. čtvrtletí 2018. Vyřizuje
KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
01/28 RM vzala na vědomí žádost o pronájem objektu Hotelu Šumava, nám. Republiky č. p. 11,
vč. realizačního plánu na zprovoznění tohoto objektu, předloženého panem M. N.. RM ukládá
místostarostovi pozvat žadatele do dalšího jednání RM. Vyřizuje místostarosta.
01/29 RM v souladu s ustanovením §102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích zřizuje Komisi MPR
a jmenuje jejího předsedu a členy: Ing. Josef Holeček (předseda), Ing. Jiří Jánský, Miroslava
Plachá, Leona Císlerová, Ing. Jana Kölblová, Pavel Novák, P. Marek Badida, Mgr. Michael Bašta.
Vyřizuje Plachá – OVVPP, KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
01/30 RM vyzývá všechny volební strany zastoupené v ZM, aby navrhly členy na ustanovení do
následujících komisí rady města: Bytová komise, Kulturní komise, Komise pro zájmovou činnost
dětí a mládeže, Komise pro přidělování bytů v DPS a dále předsedy a členy kontrolního a
finančního výboru zastupitelstva města. Termín pro podání návrhů do 27.11.2018 do 14:00 hodin.
Vyřizuje KS.
01/31 RM projednala žádost OS Hašov o vyplacení částky ve výši 8.000 Kč za splnění závazků
a úkolů dle Dohody o spolupráci v oblasti údržby veřejného prostranství. Odbor ŽP MěÚ potvrdil
splnění závazků (sekání trávy). RM souhlasí s vyplacením celkové částky. Vyřizuje KS a OFŠ, pro
účely RM vyřadit z usnesení.
01/32 RM vzala na vědomí informaci o výběru nejvýhodnější nabídky na realizaci zakázky malého
rozsahu na dodávky zadané pod názvem „Personální, mzdová a docházková agenda pro město
Horšovský Týn“. Nabídku ve lhůtě předložil 1 uchazeč. RM schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky
na realizaci této zakázky na dodávky a přiděluje tuto veřejnou zakázku uchazeči Alfa Software,
s.r.o., se sídlem Pražská 22, 33901 Klatovy, IČO 2635981, který předložil tuto nabídku dle
6

stanovených kritérií jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 779.090,- Kč bez DPH, tj. 942.699,Kč včetně DPH. RM schvaluje smlouvu s vybraným uchazečem a pověřuje starostu podpisem.
Předpokládaná doba plnění je stanovena od podpisu smluvního dokumentu do 5 týdnů od uzavření
smlouvy. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
01/33 RM odvolává z funkce člena školské rady při Základní škole Hošovský Týn, Zámecký park
3, Horšovský Týn, Ing. Břetislava Vokáče a RM jmenuje za zřizovatele novým členem pana MUDr.
Ondřeje Plášila. Vyřizuje Škardová – OFŠ, KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky (55-0-0).
Dlouhodobé úkoly – přebírají se z minulého funkčního období k postupnému řešení
1) Generel kanalizace města Horšovský Týn
2) Rekonstrukce Plzeňské ulice
3) Studie povodňových nebezpečí
4) Revitalizace klášterního kostela
5) Horšovský Týn – Přemostění řeky Radbuzy (Nádražní ulice)
6) ul. Krátká v Horšovský Týn – žádost občanů.
7) LS ČR – směna nebo převod pozemků - Bažantnice H. Týn.
8) Využití areálu Základní školy ve Vrchlického ulici Horšovský Týn
Další jednání rady města se uskuteční ve středu 28.11.2018 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 z
důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb.(o ochraně osobních údajů).
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