Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 95
ze dne 24.8.2022 na MěÚ v Horšovském Týně
Místo schůze: kancelář starosty města, náměstí Republiky 52, H. Týn
Začátek schůze: 15:00 hodin
Přítomni: Iva Peteříková, Mgr. Renáta Karbanová, David Škopek, Ing. Josef Holeček
Omluven: MUDr. Ondřej Plášil
Dále přítomni: Ing. Eva Princlová, Leona Císlerová – ředitelka MKZ
Hlasování k jednotlivým usnesením se uvádí v závorce v pořadí – počet přítomných, hlasujících
pro - zdržel se hlasování - hlasoval proti.
Bod 1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze
Schůzi rady města zahájil starosta města Ing. Josef Holeček (dále jen starosta) v 15:00 hod.
a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů RM, a že RM je schopna usnášet se
o všech bodech programu schůze.
Konstatoval, že zápis z 94. schůze Rady města Horšovský Týn (dále jen RM) byl ověřovateli
ověřen a odpovídá skutečnosti. Nebyly podány žádné námitky proti zápisu. Jako zapisovatele
určil starosta tajemnici Ing. Evu Princlovou.
Usnesení
95/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a Davida Škopka, kteří ho zároveň
podepisují.
b) RM schvaluje program 95. schůze Rady Města Horšovský Týn
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
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Bod 2. Žádost společnosti CHVaK a.s. o provedení nápravy
Usnesení
95/2
a) RM projednala žádost společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s., IČ 49788761,
2

Bezděkovské předměstí č.p. 388, Domažlice o nápravu stavu – vodovodní přivaděč, chyba při
privatizaci. Jedná se o vodovodní přivaděč – v délce 1,352 km, v úseku mezi VDJ Lazce a
redukční šachtou H. Týn před vodojemem Šibenik. Za dob socialismu byl tento majetek veden
pod inventárním číslem 104788 (inventární číslo CHVaKu). Dle jeho sdělení inventární karty
obsahují část přivaděče, která měla zůstat v majetku CHVaKu, ale i další části vodovodu, které
mají být v majetku města Horšovský Týn.
b) RM bere na vědomí tuto žádost a dle předložených dokladů konstatuje, že město ve své
majetkové evidenci nemá veden vodovodní přivaděč – v délce 1,352 km, v úseku mezi VDJ
Lazce a redukční šachtou H. Týn před vodojemem Šibenik a ani není jeho vlastníkem.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________

Bod 3. Žádost o odkoupení části pozemků k.ú. Podražnice
Usnesení
95/3
a) RM projednala žádost společnosti Zemědělské a hospodářské stavby s.r.o., IČ 04527364,
Šafaříkovy sady 2455/5, Plzeň, o odkoupení části pozemků města parc .č. 2055/1 a 2253/1,
k.ú. Podražnice. Žadatel je vlastníkem pozemku parc.č. 1959 - zahrada a parc.č. 1958, jehož
součástí je rodinný dům čp.1, vše k.ú. Podražnice. V roce 2022 byla v k.ú. Podražnice
dokončena revize údajů katastru nemovitostí, při kterém bylo zjištěno, že části staveb, jež jsou
součástí nemovitosti ve vlastnictví žadatele, zasahují i na pozemky města. U pozemku parc.č.
2055/1 se jedná o část stodoly a zpevněné betonové plochy včetně oplocení a vstupu na
nemovitost žadatele ze zadní strany. U pozemku parc.č. 2253/1 se jedná o část obvodové stěny
obytného domu č.p.1 a přední vjezd na pozemek žadatele. U nemovitosti žadatele započato s
výkonem zástavního práva dle občanského zák.
b) RM ukládá OMIM připravit podklady do zasedání ZM po ukončení výkonu zástavního práva.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________

Bod 4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava místní komunikace v Dolním
Metelsku“
Usnesení

95/4
a) RM projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava místní komunikace
v Dolním Metelsku“ mezi městem Horšovský Týn a firmou FINAL KOM s.r.o., sídlem Havlíčkova
947, 339 01 Klatovy, IČ 02877155, jehož předmětem je změna lhůty provádění díla z důvodu
možného poškození opravované komunikace při přesunu sedimentu z malé vodní nádrže
Kocourov po této komunikaci.
b) RM schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava místní komunikace
v Dolním Metelsku“ mezi městem Horšovský Týn a firmou FINAL KOM s.r.o., sídlem Havlíčkova
947, 339 01 Klatovy, IČ 02877155.
c) RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
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(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________

Bod 5. Zajištění archeologického dozoru při akci „Cyklotrasa Lazce – kat. Výrov,
s mezinárodní trasou CT3,úsek N.3“
Usnesení
95/5
a) RM projednala cenovou nabídku Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace,
Kopeckého sady 2, Plzeň na provedení archeologického výzkumu při akci „Cyklotrasa Lazce –
kat. Výrov, s mezinárodní cyklotrasou CT3, úsek N.3“ za cenu 21.580 Kč vč. DPH 21% a návrh
Dohody o provedení archeologického výzkumu.
b) RM schvaluje cenovou nabídku Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace,
Kopeckého sady 2, Plzeň na provedení archeologického výzkumu při akci „Cyklotrasa Lazce –
kat. Výrov, s mezinárodní cyklotrasou CT3, úsek N.3“ za cenu 21.580 Kč vč. DPH 21%.
c) RM schvaluje návrh Dohody o provedení archeologického výzkumu mezi městem Horšovský
Týn a Západočeským muzeem v Plzni.
d) RM pověřuje starostu podpisem této dohody.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce – umístění ryb v MVN Dolní Metelsko
z důvodu rekonstrukce MVN Kocourov
Usnesení
95/6
a) RM po projednání schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce.
b) RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 7. Pacht části pozemku parc. č. 74 v k. ú. Horšovský Týn, zahrádka v lokalitě
kláštera, díl VIII/13 o výměře 470 m2
Usnesení
95/7
a) RM vzala na vědomí informaci OMIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr města
přenechat do nájmu/pachtu část pozemku parc. č. 74, ozn. jako díl VIII/13 o výměře 470 m 2
v k. ú. Horšovský Týn za účelem zřízení zahrádky, udržování a požívání případných výnosů
z propachtovaného pozemku. V průběhu lhůty byly městu doručeny tři žádosti.
b) RM schvaluje pacht části pozemku parc. č. 74, ozn. jako díl VIII/13 o výměře 470 m 2 v k. ú.
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Horšovský Týn.
c) RM po projednání schvaluje návrh pachtovní smlouvy. Pacht se uzavírá na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné/pachtovné je stanoveno usnesením ZM (výše
nájemného 2,50 Kč/m2 je od roku 1999 každoročně navyšována o míru inflace).
d) RM pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č.IE-12-0008219/SOBS VB/1 ke stavbě „Domažlice – optika do Horšovského
Týna“
Usnesení
95/8
a) RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12- 0008219/SOBS VB/1 „Domažlice – optika do Horšovského Týna“, která se
dotkne pozemků města parc. č. 1511/4, 1511/19, 1523/47, 1523/48, 2439, k.ú. Horšovský
Týn. Smlouva bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ
24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín,
zastoupena na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s., IČ: 28494032, Arnošta
z Pardubic 2082, Pardubice, zastoupené na základě plné moci. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou náhradu, která bude stanovena dle znaleckého posudku, vyhotoveného na
náklady oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce a.s. a to až na základě skutečného
provedení stavby - tedy před uzavřením vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. Rozsah
zatížení pozemků bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího
oprávněného.
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IZ-12-0001286 ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Vrchlického – přeložka VN“
Usnesení
95/9
a) RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IZ-12-0001286 „Horšovský Týn, DO, Vrchlického – přeložka VN“, která se dotkne
pozemků města parc. č. 1511/4, 1511/19, 1523/47, 1523/48, 2439, k.ú. Horšovský Týn.
Smlouva bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ
24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín,
zastoupena na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s., IČ: 28494032, Arnošta
z Pardubic 2082, Pardubice, zastoupené na základě plné moci. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou náhradu, která bude stanovena dle znaleckého posudku, vyhotoveného na
náklady oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce a.s. a to až na základě skutečného
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provedení stavby - tedy před uzavřením vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. Rozsah
zatížení pozemků bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího
oprávněného.
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IV-12-0015048 ke stavbě „Semošice, DO, parc. č. 1319 - kNN“
Usnesení
95/10
a) RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-0015048 „Semošice, DO, č. parc. 1319 - kNN“, která se dotkne pozemku města
parc. č. 1166, k. ú. Semošice. Smlouva bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn
a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02 Děčín, zastoupena na základě plné moci Elektromontáže Touš s.r.o., IČ
29089247, Topolová 68, Nýřany – Úherce. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou
náhradu, která bude stanovena dle znaleckého posudku, vyhotoveného na náklady
oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce a.s. a to až na základě skutečného provedení stavby
- tedy před uzavřením vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. Rozsah zatížení pozemku
bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného.
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IV-12-0019001/SoBS VB/1 ke stavbě „Horšovský Týn, DO, č. parc. 646/2 - kNN“
Usnesení
95/11
a) RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12- 0019001/SoBS VB/1 „Horšovský Týn, DO, parc.č. 646/2 – kNN“, která se
dotkne pozemků města parc. č. 2305/1, 2306, 2307, k.ú. Horšovský Týn. Smlouva bude
uzavřena mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín, zastoupena na základě
plné moci společností STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281, Horšovský Týn, IČ: 27971589. Věcné
břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu, která bude stanovena dle znaleckého
posudku, vyhotoveného na náklady oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce a.s. a to až na
základě skutečného provedení stavby - tedy před uzavřením vlastní smlouvy o zřízení věcného
břemene. Rozsah zatížení pozemků bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na
náklady budoucího oprávněného.
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IV-12-0019139/SoBS VB/1 ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Vrchlického – kNN“
Usnesení
95/12
a) RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12- 0019139/SoBS VB/1 „Horšovský Týn, DO, Vrchlického – kNN“, která se dotkne
pozemku města parc. č. 1523/2, k.ú. Horšovský Týn. Smlouva bude uzavřena mezi městem
Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín, zastoupena na základě plné moci společností
STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281, Horšovský Týn, IČ: 27971589. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou náhradu, která bude stanovena dle znaleckého posudku, vyhotoveného na
náklady oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce a.s. a to až na základě skutečného
provedení stavby - tedy před uzavřením vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. Rozsah
zatížení pozemku bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího
oprávněného.
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 13. Bytový dům - Masarykova 279 – Prohlášení vlastníka budovy a vzor kupní
smlouvy a dohody o narovnání pro budoucí kupující
Usnesení
95/13
a) RM bere na vědomí Prohlášení vlastníka budovy čp. 279, Masarykova ul., kterým oba
spoluvlastníci rozdělí BD na jednotky, které budou předmětem převodu na jednotlivé stávající
nájemníky a vzor Kupní smlouvy a dohody o narovnání, který bude zveřejněn spolu se
záměrem města převést spoluvlastnický podíl města na nájemníky.
b) RM ukládá OMIM připravit podklady do zasedání ZM s doporučením schválit Prohlášení
vlastníka budovy a současně schválit záměr města převést spoluvlastnický podíl města na
nájemníky dle předloženého vzoru Kupní smlouvy a dohody o narovnání.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 14. Nájemní smlouva č. 43N22/30 na pozemek pro stavbu cyklotrasy Lazce - Výrov
Usnesení
95/14
a) RM schvaluje návrh Nájemní smlouvy č. 43N22/30, která bude uzavřena mezi městem
Horšovský Týn a ČR – Státním pozemkovým úřadem. Jedná se o nájem části pozemku parc.č.
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2378, k.ú. Horšovský Týn o výměře 6803 m 2. Roční nájemné je stanoveno ve výši 54.424 Kč.
Za období od 01.09.2022 do 30.09.2022 bude uhrazeno nájemné ve výši 4.473 Kč a a zároveň
k 01.10.2022 bude uhrazeno roční nájemné. Ročně bude nájemné navyšováno o míru inflace,
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Pozemek bude využit pro stavbu nové
mezinárodní cyklotrasy úsek N3 (Lazce).
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 15. Převod pozemku parc.č. 2353/27, k.ú. Horšovský Týn od Správy železnic
Usnesení
95/15
a) RM bere na vědomí informaci o podmínkách převodu části pozemku parc.č. 2353/9, k.ú.
Horšovský Týn, dle geometrického plánu na rozdělení pozemku je dotčená část nově označena
jako parc.č. 2353/27 o výměře 227 m 2, jejíž vlastníkem je ČR – s právem hospodařit pro Správu
železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Na dotčeném pozemku se
nachází stavba města mezinárodní cyklostezky CT3 Horšovský Týn – Semošice.
b) RM postupuje celou záležitost do zasedání ZM s doporučením věc schválit.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 16. Smlouva o zřízení věcného břemene ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Dr. E.
Beneše, 319/1 - kNN“, IV-12-0012506/VB001
Usnesení
95/16
a) RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-0012506/VB001 mezi
městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ
24729035, zastoupené na základě plné moci společností Senergos, a.s., IČ 26915413,
Družstevní 452/13a, Ostopovice Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení
a provozování distribuční soustavy – „ Horšovský Týn, DO, Dr. E. Beneše, 319/1 - kNN“ a to na
pozemku města parc.č. 319/1, 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. 3015-164/2022 ze dne 08.08.2022. Celková délka zatížení pozemků je 5,19 m, celková
náhrada činí 10.000 Kč + DPH v platné výši.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 17. Výsledky výběrového řízení: „Cyklotrasa Lazce – kat. Výrov, s mezinárodní
cyklotrasou CT3, úsek N.3“
Usnesení
95/17
a) RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce pod názvem „Cyklotrasa Lazce – kat. Výrov, s mezinárodní cyklotrasou CT3,
úsek N.3“. Výzva byla zaslána čtyřem firmám. Na adresu zadavatele ve stanovené lhůtě došly 4
nabídky.
b) RM se shoduje s názorem komise pro otevírání a hodnocení nabídek a přiděluje tuto
zakázku uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, firmě FINAL KOM s.r.o., Havlíčkova 947, 339 01
Klatovy, IČ 02877155 s nabídkovou cenou ve výši 5.896.000 Kč bez DPH tj. 7.134.160 Kč vč.
DPH 21%.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 18. Návrh smlouvy o úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu – Změna
č. 6
Usnesení
95/18
a) RM po projednání schvaluje návrh Smlouvy o úhradě nákladů na pořízení změny územního
plánu, která bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a fyzickými osobami/právnickou
osobou, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení Změny č. 6 – záměru A) – G) vyvoláno.
Částečná úhrada nákladů u záměru A) - F) činí 19.221 Kč vč. DPH/záměr, u záměru G činí
45.000 Kč vč. DPH.
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 19. Technický dozor při akci „Rekonstrukce malé vodní nádrže, k.ú. Kocourov
u Horšovského Týna p.č. 44/1“ cenová nabídka + návrh příkazní smlouvy
Usnesení
95/19
a) RM projednala cenovou nabídku pana Stanislava Tanczoše, sídlem náměstí Republiky 59,
346 01 Horšovský Týn, IČ 08811547 na technický dozor stavby „Rekonstrukce malé vodní
nádrže, k.ú. Kocourov u Horšovského Týna p.č. 44/1“ za cenu 73.000 Kč bez DPH tj. 88.330 Kč s
DPH 21% a návrh příkazní smlouvy.
b) RM schvaluje cenovou nabídku pana Stanislava Tanczoše, sídlem náměstí Republiky 59, 346
01 Horšovský Týn, IČ 08811547 na technický dozor stavby „Rekonstrukce malé vodní nádrže,
k.ú. Kocourov u Horšovského Týna p.č. 44/1“ za cenu 73.000 Kč bez DPH tj. 88.330 Kč s DPH
21%.
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c) RM schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi městem Horšovský Týn a panem Stanislavem
Tanczošem, sídlem náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČ 08811547.
d) RM pověřuje starostu podpisem této příkazní smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 20. Odpis pohledávek
Usnesení
95/20
a) RM bere na vědomí odpis pohledávek z roku 2012-2015 za pokuty PO, ŽÚ, ODSH, OSA
MÚHT, KPP Města Horšovský Týn a za náklady řízení z důvodu skončení lhůty k vymožení
pohledávek (prekluze). V případě pokut PO, ŽÚ, ODSH, OSA MÚHT a KPP Města Horšovský Týn
se jedná o 34 dlužníků a dluh v celkové výši 77.000 Kč. V případě nákladů řízení se jedná
o 19 dlužníků a dluh v celkové výši 18.500 Kč.
b) RM postupuje do Zastupitelstva města odpis pohledávek z roku 2010,2013,2015 za pokuty
PO MÚHT a za náklady řízení z důvodu skončení lhůty k vymožení pohledávek (prekluze).
V případě pokut se jedná o 6 dlužníků a dluh v celkové výši 212.000 Kč. V případě nákladů
řízení se jedná o 6 dlužníků a dluh v celkové výši 7.000 Kč.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 21. Projednání návrhu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace spolku
JUNIORFEST
Usnesení
95/21
RM projednala předložený návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem
Horšovský Týn a zapsaným spolkem JUNIORFEST se sídlem Spojovací 827, 334 41 Dobřany,
IČO 22734473 na částečné organizační zajištění 15. ročníku Mezinárodního filmového festivalu
JUNIORFEST 2022. Dotace ve výši 100 tis. Kč je již schválena v rozpočtu města na r. 2022. RM
postupuje návrh veřejnoprávní smlouvy do zasedání zastupitelstva s doporučením ke
schválení.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
__________________________________________________________________________

Bod 22. Program regenerace MPR 2022 – návrh dvou veřejnoprávních smluv
Usnesení
95/22

a) RM projednala Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městské
památkové rezervace Horšovský Týn mezi Městem Horšovský Týn a vlastníkem objektu
Lobkovicova 41, 346 01 Horšovský Týn, ve výši 25.600 Kč.
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b) RM postupuje tuto veřejnoprávní smlouvu do zasedání ZM č. 26 dne 12. 9. 2022.
c) RM projednala Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městské
památkové rezervace Horšovský Týn mezi Městem Horšovský Týn a vlastníkem HREKO invest
s.r.o., se sídlem na nám. Republiky 6, 346 01 Horšovský Týn, ve výši 268.900 Kč.
d) RM postupuje tuto veřejnoprávní smlouvu do zasedání ZM č. 26 dne 12. 9. 2022.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OSA. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 23. Žádost MKZ o obnovu či doplnění značení našich turistických cílů u dálnice D5
Usnesení
95/23
a) RM projednala žádost MKZ Horšovský Týn o vyjádření RM ve věci obnovy či doplnění
značení našich turistických cílů u dálnice D5.
b) RM souhlasí se zahájením příprav pro realizaci umístění značení našich turistických cílů
u dálnice D5.
c) RM ukládá MKZ zahájit jednání se Svazkem Domažlicko ve věci umístění značení našich
turistických cílů u dálnice D5. .
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 24. PD stavebních úprav základní školy v Horšovském Týně
Usnesení
95/24
a) RM projednala cenovou nabídku firmy MSP, projektová kancelář s.r.o., se sídlem náměstí
Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČ 06094261 na Projektovou dokumentaci stavebních
úprav základní školy v Horšovském Týně za cenu 92.000 Kč bez DPH.
b) RM schvaluje cenovou nabídku firmy MSP, projektová kancelář s.r.o., se sídlem náměstí
Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČ 06094261 na Projektovou dokumentaci stavebních
úprav základní školy v Horšovském Týně za cenu 92.000 Kč bez DPH.
c) RM souhlasí s objednáním projektové dokumentace.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 25. Oprava komínu a fasády kotelny K. Čapka 138, 139
Usnesení
95/25
a) RM projednala cenovou nabídku firmy Jiří Matulka, Plzeň, IČ 02602687 na stavební práce oprava komínu a fasády plynové kotelny Karla Čapka 138 a 139 Horšovský Týn, za cenu 69.852
Kč bez DPH.
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b) RM schvaluje cenovou nabídku firmy Jiří Matulka, IČ 02602687 na stavební práce - oprava
komínu a fasády plynové kotelny Karla Čapka 138, 139, Horšovský Týn, za cenu 69.852 Kč bez
DPH.
c) RM souhlasí s objednáním stavebních prací.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 26. Oprava komínu kotelny Masarykova 246, 247
Usnesení
95/26
a) RM projednala cenovou nabídku firmy ARTE Group, s.r.o., se sídlem Na Souvrati 445, 330
21 Líně, IČ 06495354 na stavební práce - oprava komínu plynové kotelny Masarykova 246,
247 Horšovský Týn za cenu 42.266,08 Kč bez DPH.
b) RM schvaluje cenovou nabídku firmy ARTE Group, s.r.o., se sídlem Na Souvrati 445, 330 21
Líně, IČ 06495354 na stavební práce - oprava komínu plynové kotelny Masarykova 246, 247
Horšovský Týn, za cenu 42.266,08 Kč bez DPH.
c) RM souhlasí s objednáním stavebních prací
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 27. Žádost SDH Horšovský Týn o pořízení a provozování svolávacího systému
FIREPORT
Usnesení
95/27
a) RM projednala žádost JSDHO Horšovský Týn o nákup a následné provozování svolávacího
systému FIREPORT od společnosti FRP SERVICES s.r.o., IČO 015 41 137, se sídlem Pražská 7,
261 01 Příbram za cenu 30.250 Kč + 2.000 Kč za reproduktory. Měsíční poplatek za provoz
a servis zařízení činí 1.210 Kč.
b) RM souhlasí s pořízením a provozováním svolávacího systému.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje místostarosta, velitel JSDHO. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 28. Žádost SDH Horšovský Týn o nákup vybavení a materiálu
Usnesení
95/28
a) RM projednala žádost JSDHO o nákup vybavení a materiálu. Jedná se o doplnění spotřebovaného materiálu a zničeného vybavení po velkých požárech na Peřině a v Hřensku. Materiál je uveden ve zprávách o zásahu při událostech mimo náš hasební obvod a bude proplacen
od HZS při kvartálním vyúčtování. Celková cena vybavení a materiálu je 71.535 Kč.
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b) RM souhlasí s pořízením materiálu a vybavení pro JSDHO dle cenových nabídek.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta, velitel JSDHO. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 29. Dohoda o narovnání a příkazní smlouva o správě nemovitých věcí
Usnesení
95/29
a) RM projednala návrh Dohody o narovnání a příkazní smlouvy o správě nemovitých věcí mezi
městem Horšovský Týn a spol. Bytes HT, spol. s r.o., se sídlem Pivovarská 22, Horšovský Týn.
Předmětem dohody je výkon správy nemovitých věcí v majetku města ze strany spol. Bytes HT,
spol. s r.o.
b) RM souhlasí se zněním Dohody o narovnání a příkazní smlouvy o správě nemovitých věcí.
c) RM pověřuje starostu podpisem.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________

Bod 30. Územní studie Horšovský Týn, lokalita Bažantnice
Usnesení
95/30
a) RM bere na vědomí „ÚZEMNÍ STUDII HORŠOVSKÝ TÝN, LOKALITA – OBYTNÁ ZÓNA
BAŽANTNICE“ pro výstavbu rodinných domů, zpracovanou společností SLADKÝ & PARTNERS
s.r.o. - Projektový ateliér – Nad Šárkou 60, 160 00 Praha 6.
b) RM souhlasí s vložením „ÚZEMNÍ STUDIE HORŠOVSKÝ TÝN, LOKALITA – OBYTNÁ ZÓNA
BAŽANTNICE“ do evidence územně plánovací činnosti jako podklad pro další rozhodování
v území, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení
_____________________________________________________________________________

Bod 31. Žádost Horšovskotýnských lesů, spol. s r.o. o prodloužení nájmu honitby do
roku 2033
Usnesení
95/31
a) RM projednala návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu honitby uzavřené mezi městem
Horšovský Týn a společností Horšovskotýnské lesy, spol. s r.o., se sídlem náměstí Republiky 52,
346 01 Horšovský Týn, IČO 25217321, který prodlužuje dobu trvání smlouvy do 31.3.2033.
b) RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě
c) RM pověřuje starostu podpisem dodatku.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení
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_____________________________________________________________________________

Bod 32. Informativní zpráva o šetření KHS Plzeň v motokrosovém areálu
Usnesení
95/32
RM bere na vědomí informativní zprávu o šetření Krajské hygienické stanice v motokrosovém
areálu v H. Týně.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení
_____________________________________________________________________________

Bod 33. Žádost spolku Oprechtice Firesport team z.s.– nábor dárců kostní dřeně
Usnesení
95/33
a) RM projednala žádost spolku Oprechtice Firesport team z.s., o možnost uspořádání náboru
dárců kostní dřeně ve městě Horšovský Týn.
b) RM souhlasí s uspořádáním náboru dárců kostní dřeně ve městě Horšovský Týn dne
17.9.2022 od 14 do 17 hodin.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, Bytes. Pro účely RM vyřadit z usnesení
_____________________________________________________________________________

Bod 34. Žádost o povolení navýšit kapacitu ZUŠ
Usnesení
95/34
a) RM projednala žádost ředitelky ZUŠ o povolení navýšit kapacitu ZUŠ od školního roku
2023/2024 o 35 žáků z 255 žáků na 290 žáků z důvodu zvyšujícího se zájmu o studium na ZUŠ
v Horšovském Týně.
b) RM souhlasí s navýšením počtu žáků od školního roku 2023/24
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitelka ZŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení
_____________________________________________________________________________

Bod 35. Návrh RO č. 5/2022 rozpočtu města Horšovský Týn
Usnesení
95/35
a) RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 5/2022 rozpočtu města Horšovský Týn na
rok 2022.
b) RM postupuje RO č. 5/2022 do zasedání ZM.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení
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_____________________________________________________________________________
Bod 36. Výpověď nájemní smlouvy
Usnesení
95/36
a) RM projednala informaci OMIM o nutnosti vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou mezi M.
V. a TJ Radbuza Horšovský Týn, IČ 18231578. Město Horšovský Týn vstoupilo do práv a
povinností této nájemní smlouvy, když získalo od p. M. V. na základě kupní smlouvy do svého
vlastnictví pozemek parc. č. 712/4, k. ú. Horšovský Týn. Pronajímatel má právo vypovědět
nájemní vztah vždy k 1. říjnu v roce bez udání důvodu, když výpovědní lhůta je minimálně
měsíc. Důvodem výpovědi je budoucí zastavění lokality rodinnými domy v rámci OZ U Potoka.
b) RM souhlasí s vypovězením této nájemní smlouvy.
c) RM ukládá OMIM zaslat nájemci výpověď.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení
_____________________________________________________________________________

Bod 37. Žádost SDH Semošice o proplacení příspěvku za sekání VP
Usnesení
95/37
a) RM projednala žádost SDH Semošice o vyplacení 1. splátky ve výši 7.000 Kč za údržbu
veřejného prostranství a 3.000 Kč za splnění závazků dle Dohody o spolupráci s městem za
1. pololetí roku 2022. Odbor ŽPŽÚ MěÚ potvrdil splnění závazků.
b) RM souhlasí s vyplacením částky 10.000 Kč.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení
_____________________________________________________________________________

Bod 38. Žádost OS Hašov o proplacení příspěvku za sekání VP
Usnesení
95/38
a) RM projednala žádost OS Hašov o vyplacení 1. splátky ve výši 8.000 Kč za údržbu veřejného
prostranství dle Dohody o spolupráci s městem za 1. pololetí roku 2022. Odbor ŽPŽÚ MěÚ
potvrdil splnění závazků.
b) RM souhlasí s vyplacením částky 8.000 Kč.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
_____________________________________________________________________________

Bod 39. Žádost o povolení navýšit kapacitu ZŠ
Usnesení
95/39
a) RM projednala žádost ředitele ZŠ Horšovský Týn, okres Domažlice, p.o., Zámecký park 3,
15

346 01 Horšovský Týn Mgr. Pavla Janského o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě
pro školní rok 2022/2023 z 30 žáků až na 34 žáků u 3., 7. a 8. ročníku.
b) RM souhlasí s navýšením počtu žáků v ročnících dle žádosti pro školní rok 2022/23.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitel ZŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
_____________________________________________________________________________

Bod 40. Návrh programu zasedání ZM dne 12.9.2022
Usnesení
95/40
RM schvaluje návrh programu zasedání ZM č. 26, které se bude konat dne 12.09.2022
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení
_____________________________________________________________________________

Bod 41. Informace o stavu převodu spoluvlastnického podílu u BD čp. 273 – 276,
Vančurova ul.
Usnesení
95/41
a) RM projednala informaci OMIM o postupu ve věci převodu spoluvlastnického podílu města
Horšovský Týn ve výši 1/3 u bytových domů čp. 273, 274, 275, 276, Vančurova ul, a pozemků
parc.č. 1579/75, 1579/76, 1579/77, 1579/78, vše v k.ú. Horšovský Týn, které jsou majetkem
města Horšovský Týn, na nájemce s tím, že SBD Domažlice požádalo o odložení převodu podílu
města do doby novely zákona o dani z příjmu.
b) RM bere na vědomí tuto informaci o postupu ve věci převodu spoluvlastnického podílu
města Horšovský Týn u BD čp. 273, 274, 275, 276, Vančurova ul. a žádosti SBD Domažlice o
odložení převodu podílu města.
c) RM nemá námitek k odložení převodu podílu města na základě předložené žádosti SBD
Domažlice.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení
_____________________________________________________________________________

Bod 42. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vyhotovení PD na akci „Horšovský Týn,
ul. Výhledy – vodohospodářské řešení“
Usnesení
95/42
a) RM projednala návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2020 na akci „Horšovský Týn,
ul. Výhledy – vodohospodářské řešení“ mezi městem Horšovský Týn a Ing. Michaelou
Tanczošovou, MST-projekt, náměstí Republiky 59, Horšovský Týn, IČ 03861082. Změna
smlouvy, termínů, je vyvolána vlastnickými převody veřejných pozemků.
b) RM schvaluje návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2020 na akci „Horšovský Týn,
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ul. Výhledy – vodohospodářské řešení“ mezi městem Horšovský Týn a Ing. Michaelou
Tanczošovou, MST-projekt, náměstí Republiky 59, Horšovský Týn, IČ 03861082.
c) RM pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 2.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení
_____________________________________________________________________________

Bod 43. Veřejná zakázka „Modernizace kinosálu Horšovský Týn“ - výzva k podání
nabídek, zjednodušené podlimitní řízení
Usnesení
95/43
a) RM projednala výzvu k podání nabídek, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo a
kupní smlouvy na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem
„Modernizace kinosálu Horšovský Týn“.
b) RM schválila výzvu k podání nabídek, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo a kupní
smlouvy na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem
„Modernizace kinosálu Horšovský Týn“ a ukládá OMIM zveřejnit výzvu na profilu zadavatele.
c) RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek pro zadávací řízení na veřejnou
zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Modernizace kinosálu
Horšovský Týn“ ve složení: zástupce společnosti TNT Consulting, s.r.o, L. Císlerová, Ing.
Holeček, Ing. Šizlingová, M. Ježková (náhradník D. Škopek).
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení
_____________________________________________________________________________

Bod 44. Zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 74, díl VIII/14 v
k.ú. Horšovský Týn – zahrádka – lokalita klášter
Usnesení
95/44
a) RM bere na vědomí informaci OMIM o ukončení nájemního vztahu na část pozemku parc. č.
74 v k.ú. Horšovský Týn, ozn. jako díl VIII/14.
b) RM ukládá OMIM zveřejnit záměr města, kterým se přenechá do pronájmu/pachtu část
pozemku parc. č. 74 v k.ú. Horšovský Týn, ozn. jako díl VIII/14 o výměře 517 m 2 za účelem
zřízení zahrádky, udržování a požívání případných výnosů z propachtovaného pozemku.
Pachtovné 2,50 Kč/m2 je od roku 1999 navyšováno o inflační koeficient uznaný státem
a zveřejněný ČSÚ. Pro rok 2022 činí výše pachtovného 4,72 Kč/m2 za rok. Po uplynutí lhůty
zpět do RM.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení
_____________________________________________________________________________

Bod 45. Přidělení bytů na návrh bytové komise
Usnesení
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95/45
a) RM na základě návrhu a doporučení bytové komise přiděluje byt č. 1, Sylvánova 186,
Horšovský Týn o velikosti 3+1 v přízemí, o výměře 82,20 m2.
b) RM na základě návrhu a doporučení bytové komise přiděluje byt č. 6, Sylvánova 186
Horšovský Týn o velikosti 3+1 v 1. patře, o výměře 81,70 m².
c) RM na základě návrhu a doporučení bytové komise přiděluje byt č. 11, Sylvánova 186,
Horšovský Týn o velikosti 2+1 ve 2. patře, o výměře 55,40 m².
d) RM na základě návrhu a doporučení bytové komise přiděluje byt č. 40, Sylvánova 186,
Horšovský Týn o velikosti 3+1 v 7. patře, o výměře 58,50 m².
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení
_____________________________________________________________________________

Bod 46. Oznámení AMK
Usnesení
95/46
RM bere na vědomí oznámení AMK Horšovský Týn o pořádání závodů „Dětský motokros“ dne
17.9.2022 v areálu motokrosu „Vítězství“ H. Týn.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
_____________________________________________________________________________

Bod 47. Dodatek č. 001 smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě č. 22_SOP_01_4121991644
Usnesení
95/47
a) RM po projednání schvaluje dodatek č. 001 smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě č. 22_SOP_01_4121991644 mezi městem Horšovský Týn a
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 z důvodu navýšení
hodnoty jističe pro připojení veřejného osvětlení v ulici Dostojevského. Podíl na oprávněných
nákladech za připojení se zvýšil z 6.300 Kč na 15.750 Kč.
b) RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 48. Technický dozor při akci „Cyklotrasa Lazce – kat. Výrov, s mezinárodní
cyklotrasou CT3, úsek N.3“
Usnesení
95/48
a) RM projednala cenovou nabídku pana Borise Matulky, Horšovský Týn, IČ 14265214 na
technický dozor stavby „Cyklotrasa Lazce – kat. Výrov, s mezinárodní cyklotrasou CT3, úsek
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N.3“ za cenu 78.000 Kč a návrh příkazní smlouvy.
b) RM schvaluje cenovou nabídku pana Borise Matulky, Horšovský Týn, IČ 14265214 na
technický dozor stavby „Cyklotrasa Lazce – kat. Výrov, s mezinárodní cyklotrasou CT3, úsek
N.3“ za cenu 78.000 Kč.
c) RM schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi městem Horšovský Týn a panem Borisem
Matulkou, Horšovský Týn, IČ 14265214.
d) RM pověřuje starostu podpisem této příkazní smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 49. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo stavba „Areál koupaliště v Horšovském Týně“
Usnesení
95/49
a) RM projednala změnové listy č. 3 – 11 stavby „Areál koupaliště v Horšovském Týně“ a návrh
Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci „Areál koupaliště v Horšovském Týně“ mezi městem
Horšovský Týn a Společností LS stavby - BERNDORF: vedoucí účastník LS stavby s.r.o., Palackého
764, 340 22 Nýrsko, IČ 64834042 a společník BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., Bystřice č.p. 1312,
739 95 Bystřice, IČ 25855247, jehož předmětem je navýšení ceny díla o částku 118.001 Kč bez
DPH tj. 142.781,21 Kč vč. DPH 21% (po vzájemném započtení víceprací a méněprací ze
změnových listů č. 3 - 11). Změnový list č. 3 řeší přípravu pro hydraulický zvedák pro tělesně
postižené osoby, změnový list č. 4 řeší suchovod – přívod surové vody, změnový list č. 5 řeší
nové odbočky vody a dešťové a splaškové kanalizace, změnový list č. 6 řeší změnu založení
bazénu, změnový list č. 7 řeší snížení výkonu tepelných čerpadel a úpravu rozvodů ústředního
vytápění, změnový list č. 8 řeší provedení retenčního objektu z betonových nádrží L-rain,
změnový list č. 9 řeší odpočet elektrokotlů, změnový list č. 10 řeší prodloužení vodovodu,
změnový list č. 11 řeší změnu trasy kanalizace.
b) RM schvaluje změnové listy č. 3 - 11 stavby „Areál koupaliště v Horšovském Týně“ a návrh
Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci „Areál koupaliště v Horšovském Týně“ mezi městem
Horšovský Týn a Společností LS stavby - BERNDORF: vedoucí účastník LS stavby s.r.o., Palackého
764, 340 22 Nýrsko, IČ 64834042 a společník BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., Bystřice č.p. 1312,
739 95 Bystřice, IČ 25855247.
c) RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 50. Žádost o schválení termínu konání městských slavností ,, Anenské pouti“ v roce
2023
Usnesení
95/50
a) RM opakovaně projednala žádost ředitelky MKZ Horšovský Týn p.o., paní L. Císlerové
o schválení termínu konání městských slavností ,,Anenské pouti ˮ v roce 2023 (RM 93/25).
b) RM souhlasí s termínem městských slavností „Anenské pouti“ od 21.07.2023 do
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23.07.2023.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitelka MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 51. Závěrečné účty spolků, ve kterých je město členem
Usnesení
95/51
a) RM bere na vědomí Závěrečný účet DSO Lazce za rok 2021.
b) RM bere na vědomí Závěrečný účet VSOD za rok 2021.
c) RM bere na vědomí Závěrečný účet DSO Svazek Domažlicko za rok 2021.
d) RM postupuje závěrečné účty do zasedání ZM.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 52. Závěr
Starosta ukončil schůzi RM v 18:30 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 7.9.2022 v kanceláři starosty. V den konání RM se
koná od 07:30 hodin porada za účasti starosty, místostarosty, tajemnice, vedoucích odboru
MIM, výstavby a ÚP, OFŠ a jednatele Bytes HT.
Předběžné termíny schůze RM na II. pololetí 2022 jsou stanoveny takto: 21.9., 5.10.,
19.10.,2.11., 16.11., 30.11., 14.12. 2022.
Předběžné termíny zasedání ZM na II. pololetí 2022: 12.09.2022
Zapsala: Ing. Eva Princlová, tajemnice
V Horšovském Týně 31.08.2022

Ing. Josef Holeček v. r.
starosta města

David Škopek v. r.
místostarosta

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že dokument je uveřejněn v upravené verzi z důvodů dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
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