Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 56
ze dne 20.01.2021 na MěÚ v Horšovském Týně
Místo jednání: kancelář starosty města, náměstí Republiky 52, H. Týn
Začátek jednání: 15:00 hodin
Přítomni: Ing. Josef Holeček – on –line (RM 56 – Jitsi meet), Mgr. Renáta Karbanová, MUDr.
Ondřej Plášil, Iva Peteříková, David Škopek
Dále přítomni: Ing. Eva Princlová – zapisovatelka
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 jednání
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 jednání.
Starosta konstatoval, že zápis z 56. schůze Rady města Horšovský Týn (dále jen RM) byl
ověřovateli ověřen a odpovídá skutečnosti. Nebyly podány žádné námitky proti zápisu.
Jako zapisovatelku určil starosta Ing. Evu Princlovou, tajemnici MěÚ.
56/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josef Holeček a David Škopek, kteří ho zároveň
podepisují.
b) RM schvaluje program 56. schůze Rady Města Horšovský Týn.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 56. schůze
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu jednání;
2. Prodloužení pachtovní smlouvy k pozemku p. č. 1203/1 v k. ú. H. Týn;
3. Postoupení nájemní smlouvy – část pozemku p. č. 3754/2 v k. ú. H. Týn
4. Informování o uplynutí termínu zveřejněného oznámení – prodej č. p. 217, H. Týn
5. Podnět – znehodnocení pozemku při výstavbě cyklotrasy CT3
6. Podnět – úprava sjezdu k nemovitosti po rekonstrukci v Plzeňské ul. č. p. 81
7. Smlouva o výpůjčce – pozemek p. č. 44/1 v k. ú. Kocourov
8. Zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 74 VIII/13 v k. ú. H. Týn
9. Zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 74 VIII/14 v k. ú. H. Týn
10. Zřízení služebnosti inženýrské sítě č. p. 55, H. Týn
11. Zřízení služebnosti ke stavbě na p. č. 882/1 – k NN
12. Smlouva o sml. budoucí – služebnost ke stavbě na pč. 1776/2, 1777/2 v k. ú. Horšov
13. Doplnění žádosti ke stavbě Semošice DO, kabel NN (Peřina č. p. 36 a 37)
14. Vyjádření ke stavbě Horšov DO, č. p. 1776/2 – k NN
15. Žádost o odkoupení pozemků 1329, 1491 v k. ú. Semošice
16. Žádost o souhlas se stavbou RD na p.č. 1613/2 v k. ú. Horšov
17. Aktualizace základní ceny pozemků
18. Informace o výši nájemného za plynové kotelny
19. Pověření k výkonu opatrovnictví
20. Platové výměry ředitelů škol od 01.01.2021
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21. Žádost o vyplacení příspěvku SDH Věvrov za rok 2020
22. Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
23. Likvidace nálezů č. 15/2017, 19/2017, 21/2017
24. Žádost o projednání připojení se ke kampani ,,Vlajka pro Tibet“
25. Informace o nové právní úpravě v oblasti odpadového hospodářství
26. Žádost o přidělení dotace na rekonstrukci varhan v kostele sv. Apolináře pro rok 2021
27. Návrh programu 16. zasedání ZM
28. Rozpočtové opatření č. 1/2021 rozpočtu města na rok 2021
29. Nabídka na zpracování technickoekonomické studie obchvatu silnic II. třídy
30. Dohodu o ukončení smlouvy o dílo - Ing. Jaroslav Rojt
31. Informativní zpráva o zadání územní studie v lokalitě bývalé Bažantnice Horšovský
Týn
32. Vyhlášení dotací z rozpočtu města Horšovský Týn
33. Sdělení MV ČR – náprava zápisu RM 46
34. Závěr

Bod 2. Prodloužení pachtovní smlouvy k pozemku p. č. 1203/1 v k. ú. H. Týn
Usnesení
56/2
a) RM projednala žádost o prodloužení pachtovní smlouvy nebo o odkup pozemku parc. č.
1203/1 v k. ú. Horšovský Týn.
b) RM souhlasí s prodloužením pachtovní smlouvy. Nájem/pacht bude uzavřen na dobu
určitou 5 let, tj. od 01.01.2021 do 31.12.2025.
c) RM schvaluje návrh Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě.
d) RM pověřuje starostu podpisem dodatku.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 3. Postoupení nájemní smlouvy – část pozemku p. č. 3754/2 v k. ú. H. Týn
Usnesení
56/3
a) RM projednala žádost o pronájem části pozemku parc. č. 3754/2 v k. ú. Horšovský Týn.
b) RM souhlasí s uzavřením Dohody o postoupení nájemní smlouvy, nájem bude uzavřen do
konce doby platnosti stavebního povolení tj. do 03.12.2021.
c) RM schvaluje návrh Dohody o postoupení nájemní smlouvy mezi městem Horšovský Týn,
stávajícím nájemcem a novým majitelem prodejního kiosku.
d) RM pověřuje starostu podpisem této dohody.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 4. Informování o uplynutí termínu zveřejněného oznámení – prodej č. p. 217, H.
Týn
Usnesení
56/4
a) RM bere na vědomí informaci OMIM o uplynutí opakovaného termínu, po který byl
zveřejněn záměr města prodeje pozemků parc. č. 605 – jeho součástí je stavba rodinného
domu čp. 217, Pivovarská ul., a parc. č. 606, 614/3, 2727/1, 2727/3, vše v k. ú. Horšovský
Týn. V tomto termínu byla předložena 1 nabídka na odkoupení nemovitostí.
b) RM ukládá OMIM připravit tuto nabídku do ZM k dalšímu projednání.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 5. Podnět – znehodnocení pozemku při výstavbě cyklotrasy CT3
Usnesení
56/5
a) RM se seznámila s dopisem, ve kterém poukazuje na znehodnocení svého pozemku p. č.
1437 v k. ú. Křenovy těžkou technikou, která jezdila na výstavbu cyklotrasy, kde město jako
stavebník opravovalo stávající trasu na katastrálním území Semošice prostřednictvím stavební
firmy: FinalKom s.r.o., Kocourov 36, 339 01 Mochtín a dále s vyjádřeními.
b) RM ukládá OMIM zaslat dopis s vyjádřením ve smyslu, že město nenese vinu v daném
problému, a vše bude vyřešeno po vybudování cyklotrasy na území k. ú. Křenovy firmou
FinalKom, která bude tuto stavbu provádět. Po dokončení stavby bude provedena rekultivace
všech dotčených pozemků.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 6. Podnět – úprava sjezdu k nemovitosti po rekonstrukci v Plzeňské ul. č. p. 81
Usnesení
56/6 RM
a) RM se seznámila s dopisem ve věci žádosti o obnovení sjezdu k č. p. 81, Plzeňská ul. ke
garáži, v rámci rekonstrukce Plzeňské ul. II. etapa došlo ke změně ve sklonu nájezdu na nově
vybudovanou komunikaci. Se zástupcem zhotovitele bylo navrženo řešení – dosypání
zeminou, aby se snížil sklon nájezdu na novou komunikaci, navržené opatření dále vyžaduje
úpravu stávajících vrat, opatření provedení zhotovitel stavby, navržené řešení bude sděleno
spolumajitelkám čp. 81.
b) RM souhlasí s navrženým řešením.
c) RM ukládá OMIM zaslat návrh tohoto řešení spolumajitelkám čp. 81, Plzeňská ul.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 7. Smlouva o výpůjčce – pozemek p. č. 44/1 v k. ú. Kocourov
Usnesení
56/7
a) RM bere na vědomí informaci OMIM o smlouvě o výpůjčce uzavřené na pozemek parc. č.
44/1 – vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 6114 m2 v k. ú. Kocourov u Horšovského
Týna.
b) RM schvaluje návrh nové Smlouvy o výpůjčce.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 74 VIII/13 v k. ú. H.
Týn
Usnesení
56/8
a) RM bere na vědomí ukončení nájemního vztahu na část pozemku parc. č. 74 v k. ú.
Horšovský Týn, označeného jako díl VIII/13 o výměře 470 m2 za účelem zřízení zahrádky.
b) RM ukládá OMIM zveřejnit záměr města, kterým se přenechá do pronájmu/pachtu část
pozemku parc. č. 74 v k. ú. Horšovský Týn, označeného jako díl VIII/13 o výměře 470 m 2 za
účelem zřízení zahrádky. Pachtovné 2,50 Kč/m2 je od roku 1999 navyšováno o inflační
koeficient uznaný státem a zveřejněný ČSÚ. Pro rok 2021 činí výše pachtovného 4,55 Kč/m 2
za rok. Po uplynutí lhůty zpět do jednání RM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 9. Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 74 VIII/14 v k. ú. H. Týn
Usnesení
56/9
a) RM bere na vědomí ukončení nájemního vztahu na část pozemku parc. č. 74 v k.ú.
Horšovský Týn, ozn. jako díl VIII/14 o výměře 517 m2 za účelem zřízení zahrádky.
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. Pachtovné 2,50 Kč/m2 je od roku 1999 navyšováno o inflační koeficient
uznaný státem a zveřejněný ČSÚ. Pro rok 2021 činí výše pachtovného 4,55 Kč/m 2 za rok. Po
uplynutí lhůty zpět do jednání RM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 10. Zřízení služebnosti inženýrské sítě č. p. 55, H. Týn
Usnesení
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56/10
a) RM schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
městem Horšovský Týn a GILMAR s.r.o., Zahradní 161, Horšovský Týn. Věcné břemeno –
služebnost spočívá v právu zřízení a provozování inženýrské sítě – kanalizační přípojka k čp.
55, Domažlická ul. a to na pozemku města KN 2587/5 v k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu
na dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: společnosti GILMAR
s.r.o.. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 12.100 Kč. Rozsah
zatížení pozemku věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 2914-391/2020 ze
dne 08.09.2020, vyhotoveného na náklady oprávněného.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 11. Zřízení služebnosti ke stavbě na p. č. 882/1 – k NN
Usnesení
56/11
a) RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-0011024/003 mezi
městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín
zastoupené společností Elektromontáže Touš s.r.o., Topolová 68, 330 23 Úherce, kterou na
základě plné moci zastupuje společnost Geodeti Šumava, Český Les v.o.s., Blížejov 233.
Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování distribuční soustavy –
„Horšovský Týn, DO, Nádražní p.č. 882/1 - kNN“ a to na pozemku KN 2351, 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. 2922-340/2016 ze dne 11.12.2020. Celková
náhrada činí 10.000 Kč + DPH v platné výši.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 12. Smlouva o sml. budoucí – služebnost ke stavbě na p. č. 1776/2, 1777/2 v k. ú.
Horšov
Usnesení
56/12
a) RM projednala předloženou žádost o souhlas se stavbou kanalizační přípojky k budoucímu
rodinnému domu na parc.č. 1776/2, 1777/2 k. ú. Horšov, v pozemku města KN 2472, k. ú.
Horšov dle projektové dokumentace, datum 10/2020, vyhotovené projektantem stavby.
b) RM souhlasí se stavbou RD, zřízením sjezdu na pozemní komunikaci a se stavbou
kanalizační přípojky v pozemku města parc. č. 2472, k. ú. Horšov. Podmínky pro vstup na
pozemek města 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
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společností dohodu o užívání pozemku.
c) RM zároveň po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě, uložené v pozemku města KN 2472, k.ú. Horšov, která bude uzavřena mezi
městem Horšovský Týn a žadatelem (strana oprávněná). Služebnost bude zřízena za
jednorázovou úplatu ve výši 20 Kč/bm + DPH v platné výši, minimální sazba 500 Kč + DPH
v platné výši. Rozsah zatížení pozemku služebností bude vyznačen po dokončení stavby
v geometrickém plánu.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod. 13 Doplnění žádosti ke stavbě Semošice DO, kabel NN (Peřina č. p. 36 a 37)
Usnesení
56/13
a) RM projednala doplněnou žádost projektanta společnosti ProjektEL s.r.o., Masarykova
436, Klatovy o vyjádření ke stavbě „Semošice, DO, kabel NN“ (Peřina čp. 36 a 37), která se
dotkne pozemků města KN 1434, 1814, 1768, 1826, 1767, 1843, 615, k. ú. Semošice.
Sousedním pozemkem města je parc. č. 1435, k. ú. Semošice v rámci této stavby bude
položeno zemní kabelové vedení NN pro objekty samoty Semošice – Peřina – čp. 36 a 37.
b) RM souhlasí se stavbou dle předložené situace. Podmínky pro vstup na pozemek města
dotčeného 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.
c) RM dále po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-0007919/1/VB „ Semošice, DO, kabel NN“, která se
dotkne pozemků města KN 1434, 1814, 1768, 1826, 1767, 1843, 615,, k.ú. Semošice, 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.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 14. Vyjádření ke stavbě Horšov DO, č. p. 1776/2 – k NN
Usnesení
56/14
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a) RM projednala žádost projektanta společnosti ELEKTROMONTÁŽE Touš s. r. o.,
Topolová 68, 330 23 Úherce o vyjádření ke stavbě „ Horšov, DO, č. parc. 1776/2 - kNN“,
která se dotkne pozemku města KN 2472, k.ú. Horšov. V rámci této stavby bude položeno
nové zemní kabelové vedení NN pro parc. č.1776/2, k. ú. Horšov pro nový RD.
b) RM souhlasí se stavbou dle předložené situace. Podmínky pro vstup na pozemek města
dotčeného 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.
c) RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-0016998/VB/01 „ Horšov, DO, č. parc. 1776/2 - kNN“, která se dotkne
pozemku města KN 2472, k.ú. Horšov, která bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a
společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupená společností Elektromontáže Touš s. r. o.
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
pozemku bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího
oprávněného.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 15. Žádost o odkoupení pozemků 1329, 1491 v k. ú. Semošice
Usnesení
56/15
a) RM projednala předloženou žádost odkoupení pozemků parc. č. 1329 - ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 832 m2 a parc. č. 1491 – travní porost o výměře 855 m2, vše v k. ú.
Semošice. Pozemek 1329 byl v rámci komplexních pozemkových úprav zařazen do pozemků
určených pro společná zařízení, tudíž pozemek nelze prodat. Pozemek parc. č. 1491 je
propachtován, tudíž ho žadatelka užívá, jak uvádí v žádosti, neoprávněně.
b) RM ukládá OMIM vyzvat žadatelku k doplnění žádosti, zda i nadále trvá na odkoupení
pozemku parc. č. 1491, k. ú. Semošice s tím, že vstoupí do práv a povinností uzavřené
pachtovní smlouvy nebo od žádosti odstupuje. Nabízenou prodejní cenu nelze akceptovat, je
nutné postupovat v souladu s pravidly o prodeji pozemků. Poté zpět do RM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 16. Žádost o souhlas se stavbou RD na p. č. 1613/2 v k. ú. Horšov
Usnesení
56/16
a) RM projednala předloženou žádost o souhlas se stavbou budoucího rodinného domu na
pozemku parc.č. 1613/2, kú. Horšov, zřízení sjezdu na účelovou komunikaci a souhlas se
stavbou kanalizační přípojky k RD v pozemku města parc. č. 1609/4, k. ú. Horšov.
b) RM souhlasí se stavbou dle projektové dokumentace, datum 6/2020, vyhotovené
projektantem stavby za podmínek, že: 1. stavebník zajistí, aby dešťové vody z betonových
povrchů od vjezdu a vstupu k rodinnému domu nestékaly na pozemek města, 2. stavebník
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nebude provádět na pozemku města na účelové komunikaci žádné terénní úpravy, 3.
podmínky pro vstup na pozemek města 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. 4. dešťové vody budou
likvidovány na pozemku stavebníka, nebudou napojeny do kanalizační přípojky, 5. ke stavbě
kanalizační přípojky bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
c) RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uložené v
pozemku města KN 1609/4, k.ú. Horšov, která bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a
žadatelem (strana oprávněná). Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 20 Kč/
bm + DPH v platné výši, minimální sazba 500 Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení
pozemku služebností bude vyznačen po dokončení stavby v geometrickém plánu.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 17. Aktualizace základní ceny pozemků
Usnesení
56/17
a) RM projednala informaci místostarosty ve věci aktualizace základní ceny zásad tvorby cen
pozemků, které bude město prodávat. Základní cena v oceňovací vyhlášce pro rok 2021 se
nezměnila, rovná se ceně roku 2020.
b) RM postupuje informaci do jednání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 18. Informace o výši nájemného za plynové kotelny
Usnesení
56/18
RM bere na vědomí informaci nájemce městských kotelen – společnosti Bytes HT, spol. s r.o.
o celkovém skutečně vyrobeném množství tepelné energie za rok 2020. Nájem za kotelny dle
platné nájemní smlouvy ve znění dodatků pro rok 2021 činí 899 701 Kč + DPH (výše
nájemného za rok 2020 navýšená o průměrnou míru inflace předchozího roku).
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 19. Pověření k výkonu opatrovnictví
Usnesení
56/19
RM pověřuje pí. Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn
k zastupování Města Horšovský Týn jako opatrovníka pro řízení ve věci posuzované před
Okresním soudem v Domažlicích o prodloužení doby omezení svéprávnosti a opatrovnictví
člověka vedené pod č.j. 13 P 271/2011, 8 P a Nc 2/2021, 8 P a Nc 3/2021.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OSV, pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 20. Platové výměry ředitelů škol od 01.01.2021
Usnesení
56/20
RM schvaluje platové výměry ředitelky Mateřské školy Horšovský Týn, okres Domažlice,
příspěvkové organizace, ředitele Základní školy Horšovský Týn, okres Domažlice,
příspěvkové organizace a ředitelky Základní umělecké školy Horšovský Týn, Sady Petra
Bezruče 101 v souvislosti s nařízením vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OFŠ, pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 21. Žádost o vyplacení příspěvku SDH Věvrov za rok 2020
Usnesení
56/21
a) RM projednala žádost SDH Věvrov o vyplacení finančního příspěvku výši 7.000 Kč za
splnění závazků a úkolů dle dohody o spolupráci za rok 2020.
b) RM souhlasí s vyplacením částky.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje KS a OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 22. Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
Usnesení
56/22
RM vzala na vědomí informaci starosty o vyhlášení a podmínkách Programu stabilizace a
obnovy venkova PK.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 23. Likvidace nálezů č. 15/2017, 19/2017, 21/2017
Usnesení
56/23
a) projednala žádost o souhlas s likvidací nálezů, u kterých se v posledních třech letech
nepřihlásili majitelé. Jedná se o nálezy:
 15/2017 - peněženka textilní šedo – černá,
 19/2017 - kabát koženkový, dlouhý, bordovo – hnědý,
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21/2017 - pánská kožená peněženka černá, zn. Binfa.

b) RM souhlasí s likvidací nálezů č. 15/2017, 19/2017, 21/2017.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 24. Žádost o projednání připojení se ke kampani ,,Vlajka pro Tibet“
Usnesení
56/24
a) RM projednala žádost sdružení „LUNGTA“ se sídlem Dlouhá 609/2, Praha o připojení se
k akci „Vlajka pro Tibet“, která se uskuteční dne 10. března 2021, kdy bude připomenuto
62. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase.
b) RM postupuje žádost k projednání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 25. Informace o nové právní úpravě v oblasti odpadového hospodářství
Usnesení
56/25
a) RM vzala na vědomí informace o nové právní úpravě v oblasti odpadového hospodářství
s ohledem zaslané informace MV ČR.
b) RM konstatuje, že byly již činěny kroky k zajištění uvedené problematiky, viz zápis ze
schůze RM 54/ 10.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OŽP, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 26. Žádost o přidělení dotace na rekonstrukci varhan v kostele sv. Apolináře pro
rok 2021
Usnesení
56/26
a) RM projednala žádost Římskokatolické církve se sídlem nám. Republiky 3, Horšovský Týn
o přidělení dotace na rekonstrukci varhan v kostele sv. Apolináře v Horšovském Týně ve výši
250 tis. Kč .
b) RM postupuje věc do jednání ZM s doporučením přidělit dotaci ve výši 100.000 Kč v RO
č. 1/2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ, místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 27. Návrh programu 16. zasedání ZM
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Usnesení
56/27
RM vzala na vědomí návrh programu 16. zasedání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 28. Rozpočtové opatření č. 1/2021 rozpočtu města na rok 2021
Usnesení
56/28
a) RM vzala na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021 rozpočtu města na rok 2021.
b) RM postupuje do jednání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 29. Nabídka na zpracování technickoekonomické studie obchvatu silnic II. třídy
Usnesení
56/29
a) RM projednala cenovou nabídku na zpracování technickoekonomické studie obchvatu
silnic II. třídy v Horšovském Týně od společnosti GEOREAL spol. s.r.o., Hálkova 1059/2,
301 00 Plzeň IČ 40527514 za celkovou nabídkovou cenu 436.810 Kč včetně DPH.
b) RM souhlasí s předloženou cenovou nabídkou.
c) RM schvaluje návrh smlouvy o dílo mezi městem Horšovský Týn a firmou GEOREAL
spol. s.r.o., Hálkova 1059/2, 301 00 Plzeň IČ 40527514.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo po zajištění financování v RO č. 1/2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 30. Dohodu o ukončení smlouvy o dílo - Ing. Jaroslavem Rojtem
Usnesení
56/30
RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 15.12.2017 mezi městem
Horšovský Týn (objednatel) a Ing. Jaroslavem Rojtem – Projekční kancelář IČO 12285447 se
sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice (zhotovitel). Předmětem díla je vypracovat projektovou
dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení a soupisu prací s výkazem výměr a
propočet stavebních nákladů, týkající se komunikace, a to „Parkovací plocha v Pivovarské
ulici v Horšovském Týně“.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, starosta. Termín splnění do 29.1.2021 Pro účely RM vyřadit z usnesení.
11

Bod 31. Informativní zpráva o zadání územní studie v lokalitě bývalé Bažantnice
Horšovský Týn
Usnesení
56/31
a) RM bere na vědomí Informativní zpráva o zadání územní studie v lokalitě bývalé
Bažantnice Horšovský Týn (plocha P 95 a sousední plocha Z 11).
b) RM ukládá OMIM zajistit vypracování polohopisného a výškopisného zaměření.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Termín splnění do 29.1.202. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 32. Vyhlášení dotací z rozpočtu města Horšovský Týn
Usnesení
56/32
RM doporučuje ZM vyhlásit dle Zásad a pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Města
Horšovský Týn na rok 2021 tyto programové dotace: „Jednorázové akce pro mládež“,
„Reprezentace města“, „Podpora činnosti - sport a tělovýchova - reprezentace města
v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ s termínem pro podání žádostí o dotaci od 8.3. do
9.4. 2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 33. Sdělení MV ČR – náprava zápisu RM 46
Usnesení
56/33
RM bere na vědomí informaci tajemnice o vyjádření dozorového orgánu MV ČR k nápravě
zápisu ze schůze rady města č. 46. MV ČR konstatovalo, že zápis byl napraven.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje tajemnice. Pro účely RM vyřadit u usnesení.
Bod 34. Závěr
Starosta města ukončil jednání RM v 18:00 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 03.02.2021 v kanceláři starosty. V den konání
RM se koná od 7:30 hodin porada za účasti starosty, místostarosty, tajemnice, vedoucích
odboru MIM, výstavby a ÚP, OFŠ a jednatele Bytes HT.
Předběžné termíny schůze RM na I. pololetí 2021 jsou stanoveny takto: 17.02, 03.03., 17.03.,
31.03., 14.04., 28.04., 12.05., 26.05., 9.06., 23.06.2021.
Předběžné termíny zasedání ZM na I. pololetí 2021: 01.02., 22.03., 10.05., 21.06.2021
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Zapsala: Ing. Eva Princlová
V Horšovském Týně 22.01.2021

Ing. Josef Holeček v. r.
starosta

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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