Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 93
ze dne 3.8.2022 na MěÚ v Horšovském Týně
Místo schůze: kancelář starosty města, náměstí Republiky 52, H. Týn
Začátek schůze: 15:00 hodin
Přítomni: MUDr. Ondřej Plášil, Iva Peteříková, David Škopek
Omluven: Ing. Josef Holeček, Mgr. Renáta Karbanová
Dále přítomni: Ing. Eva Princlová
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 David Škopek (dále jen místostarosta) 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 92. schůze Rady města Horšovský Týn (dále jen RM) byl ověřovateli
ověřen a odpovídá skutečnosti. Nebyly podány žádné námitky proti zápisu. Jako zapisovatele
určil Ing. Evu Princlovou, tajemnici MěÚ.
Usnesení
93/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Davida Škopka a MUDr. Ondřeje Plášila, kteří ho
zároveň podepisují.
b) RM schvaluje program 93. schůze Rady Města Horšovský Týn
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
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Bod 2. Stavba „Horšovský Týn, DO, Vrchlického – kNN“ - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene
Usnesení
93/2
a) RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-0018577/SOBS VB/1 „Horšovský Týn, DO, Vrchlického – kNN“, která se dotkne
pozemků města KN 1523/47, 1511/4, 1511/19, 2439, k.ú. Horšovský Týn. Smlouva bude
uzavřena mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín, kterou na
základě plné moci zastupuje společnost MONTPROJEKT a.s., IČ 28494032, Arnošta z Pardubic
2082, Pardubice. 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. Celkové zatížení pozemku činí cca
145 bm.
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 3. Smlouva o zřízení věcného břemene ke stavbě „Vodovodní přivaděč Nýrsko – Holýšov
DN 300-500“, k.ú. Horšovský Týn
Usnesení
93/3
a) RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. VB 126/2022 mezi městem Horšovský
Týn a společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., IČ 49788761, Bezděkovské předměstí
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388, Domažlice. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování stavby –
„Vodovodní přivaděč Nýrsko – Holýšov DN 300-500“ a to na pozemcích města parc.č. 1097/5,
1097/7, 2959/1, k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se
stavbou ve prospěch oprávněného: společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s. – vlastníka
vodovodního přivaděče. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Rozsah zatížení pozemku
věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 2908-104/2020 ze dne 30.11.2020.
Náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí oprávněný.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 4. Smlouva o zřízení věcného břemene ke stavbě „Vodovodní přivaděč Nýrsko – Holýšov
DN 300-500“, k.ú. Semošice
Usnesení
93/4
a) RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. VB 105/2022 mezi městem Horšovský
Týn a společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., IČ 49788761, Bezděkovské předměstí
388, Domažlice. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování stavby –
„Vodovodní přivaděč Nýrsko – Holýšov DN 300-500“ a to na pozemcích města parc.č. 230/82,
232/36, 235/1, 235/13, 1148/33, 1495, 1530, 1557, 1562, 1569, 1645, 1664, 1684, 1695,
1699, 1801, 1810, 1814, 1824, 1830, 1842, 1844, 1849, 1853, 1858, 1860, k.ú. Semošice,
vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného:
společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s. – vlastníka vodovodního přivaděče. Věcné
břemeno bude zřízeno bezúplatně. Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem je vyznačen v
geometrických plánech č. 221-104/2020 ze dne 30.11.2020, č. 222-104/2020 ze dne
30.11.2020, č. 223-104/2020 ze dne 30.11.2020, č. 225-104/2020 ze dne 30.11.2020.
Náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí oprávněný.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 5. Vyjádření k využití tepelného čerpadla u RD čp. 355, Výhledy
Usnesení
93/5
a) RM projednala žádost o souhlas s umístěním a využitím tepelného čerpadla systém
země/voda s využitím plošného kolektoru umístěného na pozemku žadatele parc. č. 1102/18,
k.ú. Horšovský Týn dle situace z projektové dokumentace datum 06/2022, vypracované
společností František Chadim Alphaplan s.r.o., IČ 26371316, V tůních 1356/13, 120 00 Praha 2,
kancelář Domažlická 200, Plzeň. Město Horšovský Týn je vlastníkem sousedního pozemku parc.
č. 1102/1, k. ú. Horšovský Týn. Vzdálenost pro umístění plošných kolektorů od hranice
pozemku města je menší než 2 m. Plošné kolektory budou uloženy v zemi v hloubce cca 1,3 –
1,5 m.
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b) RM souhlasí s umístěním plošných kolektorů pro tepelné čerpadlo systém země/voda na
pozemku žadatele dle předložené situace, kde město je vlastníkem sousedního pozemku
parc.č. 1102/1, k.ú. Horšovský Týn.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 6. Vyjádření k opravě oplocení, Oplotec 42
Usnesení
93/6
a) RM projednala předloženou žádost o souhlas s výměnou části stávajícího plotu u rodinného
domu čp. 42, Oplotec, parc. č. st. 55 a 107/5, k. ú Oplotec. Na ocelové sloupky bude upevněno
poplastované pletivo, výška 1 m. Výměna plotu bude prováděna na hranici s pozemky města
parc. č. 107/9, 1348/1, k. ú. Oplotec. Při výměně oplocení nedojde k zásahu do pozemku
města.
b) RM souhlasí s výměnou části oplocení u rodinného domu čp. 42, Oplotec dle předložené
žádosti za podmínky, že nedojde k zásahu do pozemků města parc. č. 107/9, 1348/1, k. ú.
Oplotec.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Vyjádření ke stavbě elektropřípojky k č.e. E47 a pozemku parc. č. 1239/41, k. ú.
Horšovský Týn, návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Usnesení
93/7
a) RM projednala žádost o souhlas se stavbou elektropřípojky pro č.e. E47 a pozemku parc. č.
1239/41, k. ú. Horšovský Týn umístěné v pozemku města parc. č. 1239/37, k. ú. Horšovský Týn
v travnaté části. Výkop bude veden od paty sloupu elektrického vedení v hloubce 80 cm, šířce
35 cm a délce 10 m k plotu parcely č. 1239/41, k. ú. Horšovský Týn, kde bude umístěna
přípojková skříň. Vlastník distribučního zařízení společnost ČEZ Distribuce a.s. souhlasí s
napojením.
b) RM souhlasí se stavbou dle předložené situace za podmínek, že přípojková skříň nebude
umístěna na pozemku města parc. č. 1239/37, k. ú. Horšovský Týn a přípojka bude uložena
v travnaté části pozemku, nedojde k zásahu do komunikace. Další 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.
c) RM dále po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě č. 12022003 ke stavbě „Elektrická přípojka NN k č. e. E47 a parc. č. 1239/41, k.
ú. Horšovský Týn“, která se dotkne pozemku města parc. č. 1239/37, k. ú. Horšovský Týn.
Smlouva bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a investorem stavby (budoucí oprávněná
strana). Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování zařízení – zemního
kabelového vedení NN s názvem stavby „Elektrická přípojka NN k č. e. E47 a parc. č. 1239/41,
k. ú. Horšovský Týn“ a to na pozemku parc. č. 1239/37, k. ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na
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dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch budoucího oprávněného. Věcné
břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši,
minimální sazba činí 10.000,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku bude vyznačen
v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Vyjádření ke stavbě STL přípojky k č. p. 65 Nádražní ul.
Usnesení
93/8
a) RM projednala žádost o souhlas se stavbou STL přípojky pro objekt č.p. 65 Nádražní ul.,
který je součástí pozemku parc. č. 930, k. ú. Horšovský Týn dle předložené projektové
dokumentace, datum 6/2022. Plynovodní přípojka bude uložena v chodníku města na
pozemku parc. č. 2578/4, k. ú. Horšovský Týn v délce 1,8 m a bude vedena do niky na fasádě
objektu, kde bude ukončena zaslepeným HUP.
b) 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.
c) RM ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města uzavřít nájemní smlouvu s investorem stavby
STL plynové přípojky k čp. 65, ul. Nádražní za účelem uložení, provozování a údržby
plynovodní přípojky k tomuto objektu. Výše nájemného je stanovena na 10 Kč/m 2/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 schůze RM.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 9. Žádost o pronájem pozemků od ČR – SPÚ parc. č. 1949/2, 1949/3, k. ú. H.Týn
Usnesení
93/9
RM bere na vědomí informaci OMIM o podání žádosti o pronájem pozemků parc. č. 1949/2,
1949/3, k. ú. Horšovský Týn, pozemky jsou ve vlastnictví ČR – SPÚ. Nájemní smlouva bude
předložena ke schválení do další schůze RM.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
__________________________________________________________________________
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Bod 10. Smlouva o zřízení
„WTTx9_NT_P_DOHOT_OK“

služebnosti

číslo

SAP

11010-090579

ke

stavbě

Usnesení
93/10
a) RM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č. SAP: 11010-090579 mezi městem Horšovský
Týn a společností CETIN a. s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9,
zastoupené společností První SaZ Plzeň a.s., IČ 26329921, Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň –
Východní Předměstí. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování
komunikačního vedení – „WTTx9_NT_P_DOHOT_OK“ a to na pozemcích města parc. č.
477/30, 1579/8, 1579/115, 1579/120, 1579/122, 1579/125, 1579/128, k. ú. Horšovský Týn
vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: CETIN
a. s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – vlastníka a správce
komunikačního vedení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 42.542 Kč
+ DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemků věcným břemenem je vyznačen v geometrickém
plánu č. 2971-77/2021 ze dne 29.10.2021.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 11. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě: „Vodovodní přípojka k čp. 26,
Nová Ves“
Usnesení
93/11
a) RM schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 22022002.
Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování inženýrské sítě – vodovodní
přípojka k čp. 26 Nová Ves a to na pozemku města parc. č. 2576/36 v k. ú. Horšovský Týn,
vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného. Věcné
břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 605 Kč. Rozsah zatížení pozemku
věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 3018-142/2022 ze dne 19.06.2022
vyhotoveného na náklady oprávněného. Oprávněný dále uhradí náklady na vklad práva do
katastru nemovitostí.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 12. Ukončení pachtovní smlouvy – pacht části pozemku parc. č. 74, díl VIII/14 o výměře
517 m2, k.ú. Horšovský Týn (zahrádka v lokalitě kláštera)
Usnesení
93/12
a) RM bere na vědomí informaci OMIM o žádosti o ukončení pachtovní smlouvy na část
pozemku parc. č. 74, díl VIII/14 v k. ú. Horšovský Týn o výměře 517 m2 dohodou.
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b) RM po projednání schvaluje návrh Dohody o skončení nájmu.
c) RM pověřuje starostu podpisem této dohody.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 13. Úprava a zřízení kotců - psinec
Usnesení
93/13
a) RM projednala cenovou nabídku firmy Jindřich Hrach, Staňkov, IČO 14723425 na zateplení
kotce, zřízení průlezových vrátek ve výběhu a nového záchytového kotce do útulku pro psy v
celkové ceně 71.700 Kč bez DPH.
b) RM souhlasí s objednáním dle nabídky.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 14. Smlouva o poskytnutí dotace – Zateplení buňky v útulku
Usnesení
93/14
a) RM vzala na vědomí Smlouvu o poskytnutí účelové individuální dotace č. 22982022 mezi
městem a Plzeňským krajem, jejímž předmětem je realizace Zateplení buňky v útulku. Výše
dotace činí 100.000 Kč a poskytuje se jako investiční.
b) RM pověřuje starostu podpisem Smlouvy č. 22982022.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OKSVV,OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 15. MVN Kocourov – umístění ryb v MVN D. Metelsko z důvodu rekonstrukce
Usnesení
93/15
a) RM projednala žádost o možné dočasné umístění ryb z MVN Kocourov do MVN Dolní Metelsko. Důvodem je rekonstrukce MVN Kocourov.
b) RM souhlasí s umístěním ryb z MVN Kocourov do MVN Dolní Metelsko na dobu nezbytně
nutnou po dobu rekonstrukce až do doby možného opětovného užívání MVN Kocourov.
c) RM ukládá právničce města připravit návrh smlouvy do příští schůze RM.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

7

Bod 16. Podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Horšovský Týn
a JSDHO Horní Metelsko
Usnesení
93/16
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci v dotačním programu, který vyhlásilo Ministerstvo
vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR „Dotace pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů obcí“ pro rok 2023 na pořízení nového dopravního automobilu nebo
požárního přívěsu pro hašení pro JSDHO Horšovský Týn a JSDHO Horní Metelsko. Pro každou
jednotku se podává žádost samostatně.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 17. Proplacení příspěvku za údržbu VP části Podražnice
Usnesení
93/17
a) RM projednala žádost SDH Podražnice o vyplacení 1. splátky ve výši 7.000 Kč za údržbu
veřejného prostranství a 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 7.000 Kč.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 18. Proplacení příspěvku za údržbu VP části Borovice
Usnesení
93/18
a) RM projednala žádost SDH Borovice o vyplacení 1. splátky ve výši 5.000 Kč za údržbu
veřejného prostranství a 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 5.000 Kč.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení
___________________________________________________________________________
Bod 19. Proplacení příspěvku za údržbu VP části Kocourov
Usnesení
93/19
a) RM projednala žádost Sdružení pro obnovu kaple „Srdce Ježíšovo“ v Kocourově o vyplacení
1. splátky ve výši 6.000 Kč za údržbu veřejného prostranství a 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 6.000 Kč.
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(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor jako volební místnosti v Semošicích
Usnesení
93/20
a) RM projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor jako volební místnosti
v Semošicích. Předmětem dodatku č. 1 je navýšení ceny za pronájem prostor z původních
2.500 Kč na 3.500 Kč za každý započatý den z důvodu rostoucích cen energií.
b) RM souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu.
c) RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 21. Protokol o kontrole ČIŽP – opakovaný podnět na závady při provozování motokrosu
Usnesení
93/21
RM vzala na vědomí Protokol o kontrole České inspekce životního prostředí ze dne 22.7.2022.
Předmětem šetření dle zákona o odpadech byla kontrola plnění povinností plynoucí ze zákona
o odpadech – zhodnocení kvality recyklátu zakoupeného městem v roce 2021. Recyklát byl
nejprve skladován na p. č. 1944 v k. ú. H. Týn a později využit ke zpevnění terénu. V závěru
zprávy je konstatováno, že z hlediska zákona o odpadech není recyklát odpadem a zákon
o odpadech se na něj nevztahuje.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 22. Schválení přílohy k pravidlům o přidělování bytů
Usnesení
93/22
a) RM se seznámila s Přílohou k pravidlům o přidělování bytů v majetku města, předloženou
jednatelem spol. Bytes HT po konzultaci s právničkou města. Příloha se týká přechodu nájmu
bytu v důsledku úmrtí původního nájemce
b) RM schvaluje přílohu k pravidlům o přidělování bytů v majetku města.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 23. Návrh Městské knihovny na zřízení knihobudek ve městě
Usnesení
93/23
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a) RM projednala návrh Městské knihovny na zřízení bezplatných, nepřetržitě přístupných
knihobudek na veřejných místech ve městě. Celkové předpokládané náklady na výrobu
a montáž dvou knihobudek jsou cca 46.000 Kč.
b) RM ukládá projednat návrh na zřízení – umístění knihobudek v památkové zóně s OSA MěÚ
– památková péče. Poté zpět do RM.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje vedoucí knihovny. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 24. Žádost o přidělení dotace z rozpočtu města na činnost AMK Horšovský Týn
Usnesení
93/24
a) RM projednala Žádost AMK Horšovský Týn o přidělení dotace z rozpočtu města na činnost
klubu v roce 2022 ve výši 10.000 Kč.
b) RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 7.000 Kč z rozpočtové kapitoly - Individuální
dotace ostatním spol. organizacím v roce 2022.
c) RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu k přidělené dotaci.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 25. Žádost o schválení termínu konání městských slavností ,, Anenské pouti“ v roce 2023
Usnesení
93/25
a) RM projednala žádost ředitelky MKZ Horšovský Týn o schválení termínu konání městských
slavností ,,Anenské pouti ˮ v roce 2023.
b) RM ukládá místostarostovi pozvat ředitelku MKZ H. Týn paní Císlerovou do příští RM.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitelka MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 26. Pověření k zastupování města ve věci omezené ve svéprávnosti
Usnesení
93/26
RM pověřuje pí. Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Horšovský Týn k zastupování Města Horšovský Týn jako opatrovníka pro řízení ve věci omezené
ve svéprávnosti, o prodloužení doby omezení ve svéprávnosti, vedené u Okresního soudu v
Domažlicích pod č.j. 13 P 223/2013, 4 P a Nc 134/2022, 4 P a Nc 135/2022.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSVZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 27. Dodatky k dohodám o spolupráci v oblasti údržby veřejného prostranství v místních
částech
Usnesení
93/27
a) RM schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci mezi městem Horšovský Týn a Spolkem
Nový Valdorf, se sídlem Valdorf 12, Horšovský Týn. Předmětem dodatku je navýšení částky za
plnění závazku údržby veřejného prostranství v části obce Horní Valdorf na 15.000 Kč ročně
z důvodu zvýšení cen pohonných hmot.
b) RM schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci mezi městem Horšovský Týn a občany
části obce Svinná zastoupených na základě plné moci. Předmětem dodatku je navýšení částky
za plnění závazku údržby veřejného prostranství v části obce Svinná na 17.000 Kč ročně z
důvodu zvýšení cen pohonných hmot.
c) RM schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci mezi městem Horšovský Týn a OS Hašov,
se sídlem Hašov 7, Hostouň. Předmětem dodatku je navýšení částky za plnění závazku údržby
veřejného prostranství v části obce Hašov na 24.000 Kč ročně z důvodu zvýšení cen pohonných
hmot.
d) RM schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci mezi městem Horšovský Týn a Spolek pro
obnovu kaple Srdce Ježíšovo v Kocourově, se sídlem Masarykova 89, Horšovský Týn.
Předmětem dodatku je navýšení částky za plnění závazku údržby veřejného prostranství v části
obce Kocourov na 18.000 Kč ročně z důvodu zvýšení cen pohonných hmot.
e) RM schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci mezi městem Horšovský Týn a SH ČMS –
Sbor dobrovolných hasičů Podražnice, se sídlem Podražnice 14, Horšovský Týn. Předmětem
dodatku je navýšení částky za plnění závazku údržby veřejného prostranství v části obce
Podražnice na 21.000 Kč ročně z důvodu zvýšení cen pohonných hmot.
f) RM schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci mezi městem Horšovský Týn a SH ČMS –
Sbor dobrovolných hasičů Borovice, se sídlem Borovice 18, Horšovský Týn. Předmětem
dodatku je navýšení částky za plnění závazku údržby veřejného prostranství v části obce
Borovice na 15.000 Kč ročně z důvodu zvýšení cen pohonných hmot.
g) RM schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci mezi městem Horšovský Týn a SH ČMS –
Sbor dobrovolných hasičů Horní Metelsko, se sídlem náměstí Republiky 52, Horšovský Týn.
Předmětem dodatku je navýšení částky za plnění závazku údržby veřejného prostranství v části
obce Horní Metelsko na 30.000 Kč ročně z důvodu zvýšení cen pohonných hmot.
h) RM schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci mezi městem Horšovský Týn a SH ČMS –
Sbor dobrovolných hasičů Semošice, se sídlem náměstí Republiky 52, Horšovský Týn.
Předmětem dodatku je navýšení částky za plnění závazku údržby veřejného prostranství v části
obce Semošice na 21.000 Kč ročně z důvodu zvýšení cen pohonných hmot.
i) RM pověřuje starostu podpisem výše uvedených dodatků č. 1.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 28. Výzva k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
„Cyklotrasa Lazce – kat. Výrov, s mezinárodní cyklotrasou CT3, úsek N.3“
Usnesení
93/28
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a) RM projednala výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a smlouvy o dílo na
zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Cyklotrasa Lazce – kat. Výrov, s
mezinárodní cyklotrasou CT3, úsek N.3“ včetně seznamu oslovovaných firem.
b) RM schválila výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a smlouvy o dílo na zakázku
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Cyklotrasa Lazce – kat. Výrov, s mezinárodní
cyklotrasou CT3, úsek N.3“ včetně seznamu oslovovaných firem.
c) RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na zakázku
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Cyklotrasa Lazce – kat. Výrov, s mezinárodní
cyklotrasou CT3, úsek N.3“ ve složení: Ing. Josef Holeček, Martina Ježková, Ing. Lenka
Šizlingová (náhradník David Škopek).
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 29. Projednání návrhu Zásad SF města Horšovský Týn – VP 18
Usnesení
93/29
a) RM projednala návrh vnitřního předpisu č. 18 – Zásad používání Sociálního fondu města
Horšovský Týn.
b) RM schvaluje vnitřní předpis č. 18 – Zásad používání Sociálního fondu města Horšovský Týn
s účinností od 01.09.2022.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje tajemnice, SK, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 30. Podání trestního oznámení na NP – Sýpka Horšovský Týn
Usnesení
93/30
RM bere na vědomí zprávu místostarosty D. Škopka o podaném podnětu k postupu podle §
158 tr. řádu ve věci neznámého pachatele a uplatnění nároku na náhradu škody ve výši
2.934.003,75 Kč + DPH na základě Zprávy o výši neprovedených, ale proplacených prací na
akci veřejná zakázka s názvem „Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 31. Administrace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Modernizace kinosálu
Horšovský Týn“
Usnesení
93/31
a) RM projednala nabídku společnosti TNT Consulting, s.r.o., Kpt. Stránského 978/13, 198 00
Praha 14, IČ 25528114 na administraci veřejné zakázky pro výběr zhotovitele akce
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„Modernizace kinosálu Horšovský Týn“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle
zákona č. 134/2016 Sb. za cenu 34.000 Kč bez DPH tj. 41.140 Kč s DPH 21% a návrh příkazní
smlouvy a plné moci.
b) RM schvaluje nabídku společnosti TNT Consulting, s.r.o., Kpt. Stránského 978/13, 198 00
Praha 14, IČ 25528114 na administraci veřejné zakázky pro výběr zhotovitele akce
„Modernizace kinosálu Horšovský Týn“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle
zákona č. 134/2016 Sb. za cenu 34.000 Kč bez DPH tj. 41.140 Kč s DPH 21%.
c) RM schvaluje návrh příkazní smlouvy a plné moci mezi městem Horšovský Týn a společností
TNT Consulting, s.r.o., Kpt. Stránského 978/13, 198 00 Praha 14, IČ 25528114.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy a plné moci.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 32. Závěr

Místostarosta ukončil schůzi RM v 17:00 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 24.8.2022 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: 7.9., 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
Zapsal: Ing. Eva Princlová
V Horšovském Týně 09.08.2022

David Škopek v. r.
místostarosta

MUDr. Ondřej Plášil v. r.
radní

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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