Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 92
ze dne 13.7.2022 na MěÚ v Horšovském Týně
Místo schůze: kancelář starosty města, náměstí Republiky 52, H. Týn
Začátek schůze: 15:00 hodin
Přítomni: Ing. Josef Holeček, MUDr. Ondřej Plášil, Iva Peteříková, Mgr. Renáta Karbanová,
David Škopek
Dále přítomni: P. S., JUDr. Táňa Šůsová
Omluvena: 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 starosta 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.
Starosta konstatoval, že zápis z 91. schůze Rady města Horšovský Týn (dále jen RM) byl
ověřovateli ověřen a odpovídá skutečnosti. Nebyly podány žádné námitky proti zápisu.
Usnesení
92/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a Davida Škopka, kteří ho zároveň
podepisují.
b) RM schvaluje program 92. schůze Rady Města Horšovský Týn
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 92. schůze Rady města Horšovský Týn

Bod 1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze
1
Bod 2. Kontrola usnesení ZM č. 25 ze dne 27.06.2022
2
Bod 3. Návrh úhrady nákladů po dohodě s fyzickou osobou na zpracování Změny č. 6 územního plánu města
Horšovský Týn
6
Bod 4. Návrh úhrady nákladů (záměry města) na zpracování Změny č. 6 územního plánu města Horšovský Týn
– Záměr H) – O)
8
Bod 5. Digitální technická mapa Plzeňského kraje – pořizování dat inženýrských sítí
8
Bod 6. Technické zabezpečení Anenské poutě
8
Bod 7. Cenová nabídka na zabezpečení ostrahy v průběhu Anenské poutě
8
Bod 8. Výměna sanitárního vybavení MěÚ Horšovský Týn včetně montáže
9
Bod 9. Oprava podlah v kancelářích OMIM
9
Bod 10. Smlouva o provádění kalibrací a výměny čidel přenosné detekční techniky JSDH
9
Bod 11. Nákup materiálu pro JSDH Horšovský Týn
9
Bod 12. Žádost o výpůjčku části tábořiště Podhájí
10
Bod 13. Žádost o zvýšení nájemného za pronájem sálu jako volební místnosti v Semošicích
10
Bod 14. Žádost o příspěvek na činnost a reprezentaci města
10
Bod 15. Žádost o nákup kancelářského nábytku a vybavení pro Městskou policii Horšovský Týn
11
Bod 16. Vyjádření k opravě oplocení - Vodní 24, Horšovský Týn
11
Bod 17. Žádost o pronájem vodní plochy - Podhájí
11
Bod 18. Žádost o souhlas s využitím přístupové cesty k pozemkům parc.č. st.17 a 180/3, k.ú. Dolní Metelsko
12
Bod 19. Dohoda o skončení nájmu – část pozemku parc. č. 2322/1, k.ú. Horšovský Týn o výměře 10 m2
12
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Bod 20. Pacht pozemků parc. č. 617 a 1597 v k.ú. Semošice – návrh pachtovní smlouvy
12
Bod 21. Výsledky výběrového řízení: „Novostavba loděnice“
13
Bod 22. Zajištění archeologického dozoru při akci „Rekonstrukce malé vodní nádrže, k.ú. Kocourov
u Horšovského Týna p.č. 44/1“ cenová nabídka + návrh dohody o provedení archeologického výzkumu
13
Bod 23. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4
kV (NN) číslo 22_SOP_01_4121991644
13
Bod 24. Zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 74, díl VIII/13 v k.ú. Horšovský Týn –
zahrádka – lokalita klášter
14
Bod 25. Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Demolice obj. Podražnice č.p. 17
14
Bod 26. Žádost o navýšení příspěvku na údržbu veřejného prostranství v části Kocourov
14
Bod 27. Projednání podnětu občana části Horní Metelsko
15
Bod 28. Nabídka promítání - letní kino
15
Bod 29. Proplacení příspěvku za údržbu VP části Horní Metelsko
15
Bod 30. Koncepce rozvoje ZŠ
15
Bod 31. Chytrá křižovatka a semafory
16
Bod 32. Smlouva o dílo - Zhotovení Změny č. 6 územního plánu města Horšovský Týn
16
Bod 33. Škoda vzniklá městu H. Týn ze stavebních akcí, které nebyly provedeny, ale byly proplaceny u akce
„Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“
16
Bod 34. Závěr
17

Bod 2. Kontrola usnesení ZM č. 25 ze dne 27.06.2022
Usnesení
92/2
RM bere na vědomí usnesení ZM č. 25 ze dne 27.06.2022:
01. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
02. schvaluje program 25. zasedání ZM v předloženém znění. Pro účely RM vyřadit z
usnesení.
03. bere na vědomí zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení
zasedání ZM č. 24 ze dne 16.05.2022. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
04. bere na vědomí zprávu Finančního výboru ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
05.
a) bere na vědomí Zprávu o výši neprovedených, ale proplacených prací při opravě objektu
sýpky v Horšovském Týně vypracovanou Bc. Baštářem Jakubem z 6/2022 a stanovisko
městského právníka JUDr. Táni Šůsové ke vzniklé škodě.
b) ukládá RM činit kroky k vymáhání vzniklé škody ze stavebních akcí, které nebyly
provedeny, ale byly proplaceny u akce „Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“,
prováděné stavební firmou WRAGET SB s.r.o., IČ 03526518, sídlem: Nademlejnská 600/1,
Hloubětín, 198 00 Praha 9.
c) ukládá RM podat trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci vzniklé škody městu
Horšovský Týn z důvodu neprovedených, ale proplacených prací u akce „Oprava objektu
sýpky v Horšovském Týně“, prováděné stavební firmou WRAGET SB s.r.o., IČ 03526518,
sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9.
d) bere na vědomí informaci předsedy Kontrolního výboru ZM, že se KV nesešel.
Vyřizuje starosta, právnička města, OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
06. schvaluje směnu části pozemku parc. č. 532/2 o výměře 23 m2, k. ú. Hašov z vlastnictví
města Horšovský Týn a část pozemku parc. č. st. 8 o výměře 23 m2, k. ú. Hašov do
vlastnictví města Horšovský Týn. Směna pozemků se uskuteční bez finančního dorovnání,
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za podmínky, že po podpisu smlouvy musí stávající vlastník stavby (váhy) prokázat, že
stavba byla odstraněna, jinak se smlouva ruší a je od prvopočátku neplatná, to vše před
vkladem smlouvy do katastru nemovitosti k provedení vkladu vlastnického práva. Stavba
váhy na pozemku vlastníka bude odstraněna na jeho náklady a zároveň uhradí i náklady na
směnu části dotčených pozemků (vyhotovení geometrického plánu, správní poplatek za
vklad práva do katastru nemovitostí). Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
07. schvaluje směnu pozemku parc. č. 92 – orná půda o výměře 665 m2, k. ú. Tasnovice
z vlastnictví města Horšovský Týn a části pozemku parc. č. 116/4 – orná půda, k. ú.
Tasnovice, tvořící ochranná pásma vodních zdrojů do vlastnictví města Horšovský Týn.
Souběžně s touto směnou bude uzavřena i služebnost inženýrské sítě na nově vybudovaný
vodovodní řad propojující oba vrty.
Směna pozemků se uskuteční bez finančního dorovnání. Náklady na směnu části dotčených
pozemků (vyhotovení geometrického plánu, správní poplatek za vklad práva do katastru
nemovitostí) uhradí město Horšovský Týn. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
08. schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, kterou
dojde k převodu pozemku parc. č. 254/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 180 m 2, k. ú.
Tasnovice z vlastnictví ČR – příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví
města Horšovský Týn. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
09.
a) schvaluje Dohodu o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na pozemku č. 1/2022/222
s následným zápisem do katastru nemovitostí. Uzavření této dohody je podmínkou
vlastníka pozemku parc. č. 1930, k. ú. Horšovský Týn, který bude dotčen stavbou
„Horšovský Týn – protipovodňové a protierozní opatření rokle pod motokrosovým
areálem“,. Dohoda bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a Lesy České republiky, s.p.,
IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové.
b) ukládá RM činit kroky k získání pozemku p. č. 1930 směnou nebo odkupem.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
10.
a) schvaluje převod spoluvlastnického podílu města Horšovský Týn ve výši ideální 1/3 k
celku bytového domu č. p. 278, který je součástí pozemku parc. č. 1579/88 v k. ú.
Horšovský Týn, zapsaných v katastru nemovitostí vedeným Katastrálním úřadem pro
Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice na LV 1942 pro katastrální území a obec
Horšovský Týn dle Kupní smlouvy a dohody o narovnání ve prospěch společnosti PeHToo
a.s., IČ 45357072 se sídlem náměstí Republiky 1078/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město, na
kterou bude zároveň převeden i spoluvlastnický podíl druhého spoluvlastníka.
b) schvaluje bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 na pozemcích parc.
č. 1579/90, 1579/91, k. ú. Horšovský Týn zapsaných v katastru nemovitostí vedeným
Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice na LV 1942 pro
katastrální území a obec Horšovský Týn ze spoluvlastnictví dle Kupní smlouvy a dohody
o narovnání. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
11. schvaluje záměr města rozdělit bytové domy č. p. 273 (stojí na pozemku 1579/75) , č. p.
274 (stojí na pozemku 1579/76) , č. p. 275 (stojí na pozemku 1579/77), č. p. 276 (stojí na
pozemku 1579/78), vše v k.ú. Horšovský Týn, na jednotky, příslušné podíly na společných
částech domů a pozemků. Rozdělení bude provedeno ve spolupráci s druhým vlastníkem
spoluvlastnického podílu. Veškeré náklady spojené s rozdělením bytových domů (vč.
správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí) ponese druhý spoluvlastník, Nájemní
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družstvo Horšovský Týn. Zpracování veškerých listin, podkladů zajistí druhý spoluvlastník,
Nájemní družstvo Horšovský Týn. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
12.
a) ukládá RM zrevidovat doposud učiněné kroky vyplývající z původní kupní smlouvy
a zpřístupnění pozemku p. č. 390/11 v k. ú. Horšovský Týn.
b) nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 390/11, k. ú. Horšovský Týn ani jeho částí.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
13. schvaluje záměr města prodat část pozemku parc. č. 1523/2 – ostatní plocha v k. ú.
Horšovský Týn o výměře cca 23 m2 vlastníkovi stavby garáže za minimální kupní cenu
885,50 Kč/m2. Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem. Kupní cena bude
uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené s
převodem pozemku. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
14. neschvaluje záměr města prodat část pozemku parc. č. 1579/136, k. ú. Horšovský Týn.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
15.
a) ukládá RM činit kroky k omezení tranzitní dopravy na silnici II/193. Vyřizuje starosta. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
b) schvaluje záměr města směnit část pozemku parc. č. 2585/4 – ostatní plocha, silnice (jen
vozovka), k. ú. Horšovský Týn (Plzeňská ul.) z vlastnictví města Horšovský Týn do vlastnictví
Plzeňského kraje, IČ 70890366, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí,
hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Správa a údržba silnic PK, p.o., IČ 72053119,
Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň – Koterov za pozemek parc. č. 2585/33 – ostatní plocha
silnice o výměře 2249 m2, k. ú. Horšovský Týn z vlastnictví Plzeňského kraje, IČ 70890366,
Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí, hospodaření se svěřeným majetkem
kraje – Správa a údržba silnic PK, p.o., IČ 72053119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň –
Koterov do vlastnictví města Horšovský Týn. Směna pozemků se uskuteční bezúplatně.
Přesná výměra části pozemku 2585/4 bude stanovena geometrickým plánem. Náklady na
směnu části dotčených pozemků (vyhotovení geometrického plánu, správní poplatek za
vklad práva do katastru nemovitostí) uhradí obě strany rovným dílem. Vyřizuje OMIM. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
16. schvaluje záměr města bezúplatně převést pozemky pod stavbami silnic II. třídy a III.
třídy v k.ú. Horšovský Týn parc. č. 2586/16 o výměře 178 m 2, parc. č. 2578/32 o výměře 5
m2, parc. č. 2578/33 o výměře 4 m 2, parc. č. 2585/75 o výměře 12 m 2, vše ostatní plochasilnice do vlastnictví Plzeňského kraje, IČ 70890366, Škroupova 1760/18, Plzeň,
hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.,
Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
17. schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2279/3 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 226 m2, k. ú. Horšovský Týn z vlastnictví ČR - příslušnost hospodařit s
majetkem státu Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11 a,
Praha 3 – Žižkov zapsaného na LV 10002 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice pro obec Horšovský Týn,
katastrální území Horšovský Týn do vlastnictví města Horšovský Týn. Vyřizuje OMIM. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
18. schvaluje bezúplatné nabytí části pozemků parc. č. 2621 dle geometrického plánu 2923012-12/2022 ze dne 17.05.2022 nově označen jako parc. č. 2621/2 o výměře 500 m 2, k. ú.
Horšov a parc. č. 2580/1, dle geometrického plánu 292-3012-12/2022 ze dne 17.05.2022
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nově označen jako parc. č. 2580/60 o výměře 19 m 2, k. ú. Horšovský Týn. z vlastnictví
Plzeňského kraje, IČ 70890366, Škroupova 1760/18, Plzeň, hospodaření se svěřeným
majetkem kraje – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, 326 00
Plzeň do vlastnictví města Horšovský Týn. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19. schvaluje záměr města prodat pozemek parc. č. 616 – zahrada v k. ú. Semošice o
výměře 225 m2 vlastníkovi stavby garáže a septiku náležejícího k nemovitosti na pozemku
parc. č. 615, jehož součástí je objekt čp. 37, k. ú. Semošice za minimální kupní cenu
1.138,50 Kč/m2 za následujících podmínek: a) kupní cena bude uhrazena nejpozději v den
podpisu kupní smlouvy, b) kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku
(náklady na vklad práva do katastru nemovitostí), c) na prodávané nemovitosti bude
zřízeno předkupní právo pro město Horšovský Týn. V případě, že kupující bude prodávat
nebo jinak převádět předmět koupě na třetí osobu, je povinen jej za stejnou cenu, za
kterou jej koupil od prodávajícího, navýšenou o případné prokazatelné zhodnocení,
nabídnout zpět prodávajícímu. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
20. ruší svoje usnesení ze dne 04.04.2022, bod usnesení 23/2022 č. 06. Vyřizuje OMIM.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
21. schvaluje Statut sociálního fondu města Horšovský Týn. Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
22.
a) schvaluje zahrnutí částky ve výši 3.975 tis. Kč na rekonstrukci objektu kina. Finanční
prostředky budou přesunuty z kapitoly Tělovýchovná činnost, řádek č. 9 - Skatepark - Urampa snížením o 2.833 tis. Kč, dále pak navýšením daňových příjmů ř. č. 6 - Daň z přidané
hodnoty zvýšením o 1.000 tis. Kč a dále snížením o 142 tis Kč z kapitoly územní rozvoj, ř. č.
1 - Rezerva na nepředpokládané výdaje.
b) schvaluje zahrnutí částky 174 tis. Kč na náklady s připojením odběrných míst el. energie
na OZ Lidická III. etapa. Finanční prostředky budou přesunuty z kapitoly Územní rozvoj ř. č.
1 - Rezerva na nepředpokládané výdaje.
c) schvaluje snížení položky v kapitole přijaté dotace (Transfery) ř. č. 4 Dotace na vrt HV-I
Tasnovice o 2 tis. Kč, bude kryto snížením poskytované dotace v kapitole Územní rozvoj ř. č.
1 Rezerva na nepředpokládané výdaje.
d) schvaluje zahrnutí částky 280 tis. Kč na bezbariérové WC v objektu ZŠ Horšovský Týn.
Finanční prostředky budou přesunuty z kapitoly Územní rozvoj, ř. č. 1 - Rezerva na
nepředpokládané výdaje.
e) schvaluje rozpočtové opatření RO č. 4/2022 rozpočtu města na rok 2022 v předloženém
znění.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
23. schvaluje závěrečný účet města Horšovský Týn za rok 2021 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření ÚSC Horšovský Týn za rok 2021. Při přezkoumání hospodaření
města Horšovský Týn za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ZM souhlasí
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z
usnesení.
24. bere na vědomí:
hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021, a to:
- Základní škola Horšovský Týn: hospodářský výsledek (zisk) činil 364.635 Kč. Část zisku
bude převedena do rezervního fondu ve výši 314.635 Kč a část zisku bude převedena do
fondu odměn ve výši 50.000 Kč.
- Základní umělecká škola Horšovský Týn: hospodářský výsledek (zisk) činil 18.127,30 Kč.
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Zisk bude převeden do rezervního fondu.
- Městské kulturní zařízení Horšovský Týn: hospodářský výsledek (ztráta) činila 393.355,64
Kč. Vykázaná ztráta bude pokryta z rezervního fondu.
- Chráněná dílna: hospodářský výsledek (zisk) činil 310.897,96 Kč. Ze zisku bude částka
186.539 Kč převedena do fondu odměn a částka 124.358,96 Kč bude převedena do
rezervního fondu.
- Mateřská škola Horšovský Týn: hospodářský výsledek činil 0 Kč s dodržením českého
účetního standardu č. 703. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
25. bere na vědomí
hospodaření za rok 2021 u společností, jichž je město H. Týn zakladatelem, a to:
- Bytes HT, spol. s r.o.: výnosy činily 33.836 tis. Kč, náklady 33.564 tis. Kč, hospodářský
výsledek (zisk po zdanění) činil 272 tis. Kč.
- Horšovskotýnské lesy, spol. s r.o.: výnosy činily 32.621 tis. Kč, náklady 28.660 tis. Kč,
hospodářský výsledek (zisk po zdanění) činil 3.961 tis. Kč. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
26. bere na vědomí hospodaření nájemního družstva za rok 2021 a to:
- Nájemní družstvo Malé předměstí, bytové družstvo: výnosy činily 0,508 tis. Kč, náklady
0 Kč, hospodářský výsledek (zisk) činil 0,508 tis. Kč. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z
usnesení.
27. schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok
2021 města Horšovský Týn, nám. Republiky 52, Horšovský Týn, IČ 00253383.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
28.
a) rozhodlo o poskytnutí finančního daru SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Horšovský
Týn se sídlem Vrchlického 12, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn, IČ 65570456 ve výši
150.000 Kč určeného na financování oslav 150 let od založení Sboru dobrovolných hasičů
Horšovský Týn.
b) schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí finančního daru.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
29. schvaluje aktualizovaný seznam projektů v rámci Místního akčního plánu vzdělávání pro
ZŠ Horšovský Týn a MŠ Horšovský Týn na období 2021 – 2027. Vyřizuje OKSVV. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
30. schvaluje termín zasedání ZM na II. pololetí 2022 na 12.09.2022. Vyřizuje OKSVV. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizují jednotlivé odbory MěÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 3. Návrh úhrady nákladů po dohodě s fyzickou osobou na zpracování Změny č. 6
územního plánu města Horšovský Týn
Usnesení
92/3
a) RM bere na vědomí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickou
osobou, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení Změny č. 6 – záměru A) vyvoláno, částečnou
úhradou nákladů na zpracování Změny č. 6 ze strany žadatelů, a to dle níže uvedeného:
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celkem ve výši 19 221 Kč.
b) RM bere na vědomí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickou
osobou, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení změny č. 6 – záměru B) vyvoláno, částečnou
úhradou nákladů na na zpracování Změny č. 6 ze strany žadatele a to dle níže uvedeného:
celkem ve výši 19 221 Kč.
c) RM bere na vědomí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickou
osobou, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení změny č. 6 – záměru C) vyvoláno,částečnou
úhradou nákladů na zpracování Změny č. 6 ze strany žadatelů, a to dle níže uvedeného: celkem
ve výši 19 221 Kč.
d) RM bere na vědomí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickou
osobou, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení změny č. 6 – záměru D) vyvoláno, částečnou
úhradou nákladů na zpracování Změny č. 6 ze strany žadatele, a to dle níže uvedeného:
celkem ve výši 19 221 Kč.
e) RM bere na vědomí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickou
osobou, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení změny č. 6 – záměru E) vyvoláno, částečnou
úhradou nákladů na zpracování Změny č. 6 ze strany žadatele, a to dle níže uvedeného: celkem
ve výši 19 221 Kč.
f) RM bere na vědomí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickou
osobou, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení změny č. 6 – záměru F) vyvoláno, částečnou
úhradou nákladů na zpracování Změny č. 6 ze strany žadatele, a to dle níže uvedeného:
celkem ve výši 19 221 Kč.
g) RM bere na vědomí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s právnickou
osobou, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení změny č. 6 – záměru G) vyvoláno, částečnou
úhradou nákladů na zpracování Změny č. 6 ze strany společnosti AGP Beton s.r.o. IČO:
27588483, Masarykova 523, 344 01 Domažlice, a to dle níže uvedeného: Společnosti AGP
Beton s.r.o. IČO: 27588483, Masarykova 523, 344 01 Domažlice celkem ve výši 45 000 Kč.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 4. Návrh úhrady nákladů (záměry města) na zpracování Změny č. 6 územního plánu města
Horšovský Týn – Záměr H) – O)
Usnesení
92/4
RM bere na vědomí u záměrů H) – O) (záměry města) úhradu nákladů, a to dle níže
uvedeného: Město Horšovský Týn, nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn celkem ve výši
160 325 Kč.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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___________________________________________________________________________
Bod 5. Digitální technická mapa Plzeňského kraje – pořizování dat inženýrských sítí
Usnesení
92/5
a) RM projednala návrh Smlouvy o mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury ve
vlastnictví obcí pro systém Digitální technické mapy Plzeňského kraje mezi městem
a Plzeňským krajem, jejímž předmětem je realizace projektu rozšíření DTM.
b) RM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o mapování.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 6. Technické zabezpečení Anenské poutě
Usnesení
92/6
a) RM schvaluje návrh smlouvy mezi městem a firmou Rudolf Hálek, Domažlice, IČO
64409716, jejímž předmětem je technické zabezpečení Anenské poutě v Horšovském Týně v
termínu 21. - 24.7.2022 za cenu 102.850 Kč včetně DPH.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OKSVV, MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Cenová nabídka na zabezpečení ostrahy v průběhu Anenské poutě
Usnesení
92/7
a) RM projednala cenovou nabídku na zabezpečení ostrahy v průběhu Anenské poutě
předložené firmou SBS IVA, s.r.o. se sídlem Máchova 469/23, 120 00 Praha, IČO
27148858 v rozsahu cca 266 hodin za cenu 190 Kč/1 hodina/1 pracovník + platná sazba DPH.
b) RM souhlasí s cenovou nabídkou a objednáním ostrahy v předloženém rozsahu.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Výměna sanitárního vybavení MěÚ Horšovský Týn včetně montáže
Usnesení
92/8
a) RM projednala cenovou nabídku na výměnu sanitárního vybavení MěÚ Horšovský Týn
včetně montáže (WC – ODSH, OKSVV, OŽPŽÚ) firmy Tomáš Strapina, Holýšov, IČO 61805173 v
celkové výši 94.255 Kč bez DPH.
b) RM souhlasí s objednáním sanitárního vybavení včetně montáže dle cenové nabídky.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OKSVV pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 9. Oprava podlah v kancelářích OMIM
Usnesení
92/9
a) RM projednala cenovou nabídku a návrh smlouvy mezi městem a firmou Miloslav Wendl, IČ
69273731 na opravu podlah v budově náměstí Republiky 51, H. Týn (OMIM) za celkovou cenu
257.087,73 Kč včetně DPH.
b) RM souhlasí s cenovou nabídkou a návrhem smlouvy.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
__________________________________________________________________________
Bod 10. Smlouva o provádění kalibrací a výměny čidel přenosné detekční techniky JSDH
Usnesení
92/10
a) RM projednala návrh smlouvy o dílo mezi městem a ČR – Hasičský záchranný sbor PK se
sídlem Kaplířova 9, 320 68 Plzeň, IČO 70883378, jejímž předmětem je provádění kalibrací
a výměny čidel přenosné detekční techniky společnosti BW Technologies ,,GasAlert“.
b) RM souhlasí s návrhem smlouvy
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Řeší OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 11. Nákup materiálu pro JSDH Horšovský Týn
Usnesení
92/11
a) RM projednala žádost JSDH Horšovský Týn o nákup nové baterie od společnosti BATTEX
spol. s r.o. se sídlem Politických vězňů 1337, 274 01 Slaný, IČO 25672363 za cenu 2384 Kč
včetně dodání.
b) RM souhlasí s objednáním materiálu dle nabídky.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Řeší OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 12. Žádost o výpůjčku části tábořiště Podhájí
Usnesení
92/12
9

a) RM projednala žádost o výpůjčku části tábořiště Podhájí za účelem konání soukromé oslavy
v počtu 25 osob ve dnech 15. - 17. 7.2022 včetně WC a sprch.
b) RM souhlasí s výpůjčkou části areálu tábořiště Podhájí ve stanoveném termínu, případnou
spotřebu energií žadatel uhradí.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Řeší Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 13. Žádost o zvýšení nájemného za pronájem sálu jako volební místnosti v Semošicích
Usnesení
92/13
a) RM projednala žádost o navýšení nájmu sálu jako volební místnosti v Semošicích z důvodu
rostoucích cen energií z původních 2.500 Kč na 3.500 Kč za každý započatý den.
b) RM souhlasí s navýšením ceny za pronájem sálu.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Řeší OKSVV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 14. Žádost o příspěvek na činnost a reprezentaci města
Usnesení
92/14
a) RM projednala žádost o poskytnutí dotace na doplnění a obnovu ozvučovací techniky pro
kapely Vysoká tráva a Singtet, a dále na financování křtu nového CD kapely Vysoká tráva, který
bude 17.9.2022 v MKZ Horšovský Týn.
b) RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč z rozpočtové kapitoly Individuální
dotace ostatním společenským organizacím v roce 2022.
c) RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu k přidělené dotaci.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 15. Žádost o nákup kancelářského nábytku a vybavení pro Městskou policii Horšovský Týn
Usnesení
92/15
a) RM projednala žádost Městské policie o nákup kancelářského nábytku a úpravou prostor
služebny MP.
b) RM souhlasí s nákupem nábytku.
c) RM ukládá tajemnici předložit návrh řešení úprav prostor.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší tajemnice, OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 16. Vyjádření k opravě oplocení - Vodní 24, Horšovský Týn
Usnesení
92/16
a) RM projednala předloženou žádost o souhlas s výměnou stávajícího plotu u rodinného
domu čp. 24, Vodní ul., parc. č. 150/3, 150/4, 150/2, 150/20, k. ú. Horšovský Týn. Na
betonovém základu bude osazen drátěný plot z panelů 2D výšky 143 cm a 123 cm. Bude
odstraněn stávající základ a postaven nový dle předložené situace. Výměna plotu bude
prováděna na hranici s pozemkem města parc. č. 150/9, k. ú. Horšovský Týn. Při výměně
oplocení nedojde k zásahu do pozemku města.
b) RM souhlasí s výměnou oplocení u čp. 24, Vodní ulice dle předložené žádosti za podmínky,
že nedojde k zásahu do pozemku města parc. č. 150/9, k. ú. Horšovský Týn.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 17. Žádost o pronájem vodní plochy - Podhájí
Usnesení
92/17
a) RM projednala žádost o pronájem vodní plochy – Podhájí. Žadatel žádá o pronájem a o
uzavření nájemní smlouvy k pozemkům parc. č. 1212, 1215, 1213, 537/3, 537/7, 537/2, 545/2,
vše v k. ú. Mračnice. Jako účel uvádí zarybnění vodní plochy, údržba jejího okolí, vybudování
zázemí pro rybáře, rybolov, rybářské závody.
b) RM neschvaluje pronájem pozemků parc. č. 1212, 1215, 1213, 537/3, 537/7, 537/2, vše v k.
ú. Mračnice (v současné době pronajato). Pozemek 545/2 není ve vlastnictví města –
vlastníkem je obec Meclov.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení
_____________________________________________________________________________
Bod 18. Žádost o souhlas s využitím přístupové cesty k pozemkům parc. č. st.17 a 180/3, k. ú.
Dolní Metelsko
Usnesení
92/18
a) RM projednala žádost realitní makléřky ze společnosti M&M reality holding, a.s. Domažlice,
o souhlas s možností využití pozemků parc. č. 176/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
180/1 – ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Dolní Metelsko jako přístup k pozemkům parc. č. st.
17 a 180/3, k. ú. Dolní Metelsko. Pozemky st. 17 a 180/3 má žadatelka ve své nabídce k prodeji
jako nemovitost k bydlení. Jiný přístup na tyto pozemky určené k výstavbě RD není možný.
b) RM nesouhlasí s žádostí z důvodu, že předmětné nemovitosti jsou ve vlastnictví jiné osoby a
pozemky města parc. č. 176/8, 180/1 k. ú. Dolní Metelsko jsou veřejně přístupné.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 19. Dohoda o skončení nájmu – část pozemku parc. č. 2322/1, k. ú. Horšovský Týn
o výměře 10 m2
Usnesení
92/19
a) RM po projednání schvaluje návrh Dohody o skončení nájmu týkající se části pozemku parc.
č. 2322/1, k. ú. Horšovský Týn o výměře 10 m2.
b) RM pověřuje starostu podpisem této dohody.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 20. Pacht pozemků parc. č. 617 a 1597 v k. ú. Semošice – návrh pachtovní smlouvy
Usnesení
92/20
a) RM vzala na vědomí informaci OMIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr města
přenechat do nájmu/pachtu pozemky parc. č. 617 o výměře 625 m 2 a parc. č. 1597 o výměře
303 m2, oba v k. ú. Semošice za účelem zřízení zahrádky, udržování a požívání případných
výnosů z propachtovaných pozemků.
b) RM po projednání schvaluje návrh pachtovní smlouvy mezi městem Horšovský Týn a
společností Horšovskotýnské lesy, spol. s.r.o., IČ 25217321. 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).
c) RM pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 21. Výsledky výběrového řízení: „Novostavba loděnice“
Usnesení
92/21
a) RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce pod názvem „Novostavba loděnice“. Výzva byla zaslána třem firmám. Na adresu
zadavatele ve stanovené lhůtě došly tři nabídky.
b) RM se shoduje s názorem komise pro otevírání a hodnocení nabídek a přiděluje tuto
zakázku uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, firmě LS stavby s.r.o., Palackého 764, 340 22
Nýrsko, IČ 64834042 s nabídkovou cenou ve výši 5.898.356,00 Kč bez DPH.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

12

Bod 22. Zajištění archeologického dozoru při akci „Rekonstrukce malé vodní nádrže, k. ú.
Kocourov u Horšovského Týna p. č. 44/1“ cenová nabídka + návrh dohody o provedení
archeologického výzkumu
Usnesení
92/22
a) RM projednala cenovou nabídku Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace,
Kopeckého sady 2, Plzeň na provedení archeologického výzkumu při akci „Rekonstrukce malé
vodní nádrže, k. ú. Kocourov u Horšovského Týna p. č. 44/1“ za cenu 16.500 Kč bez DPH tj.
19.965 Kč s 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 „Rekonstrukce malé
vodní nádrže, k. ú. Kocourov u Horšovského Týna p. č. 44/1“ za cenu 16.500 Kč bez DPH tj.
19.965 Kč s 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.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 23. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 22_SOP_01_4121991644
Usnesení
92/23
a) RM po projednání schvaluje smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 22_SOP_01_4121991644 mezi
městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ
24729035 z důvodu připojení veřejného osvětlení v ulici Dostojevského. Podíl na oprávněných
nákladech za připojení činí 6.300 Kč.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 24. Zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 74, díl VIII/13 v k. ú.
Horšovský Týn – zahrádka – lokalita klášter
Usnesení
92/24
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/13.
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/13 o výměře 470 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
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a zveřejněný ČSÚ. Pro rok 2022 činí výše pachtovného 4,72 Kč/m2 za rok. Po uplynutí lhůty
zpět do RM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitelka OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 25. Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Demolice obj. Podražnice č. p. 17
Usnesení
92/25
a) RM vzala na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj na akci
Demolice objektu bydlení Podražnice č. p. 17 ve výši 546.908 Kč.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 26. Žádost o navýšení příspěvku na údržbu veřejného prostranství v části Kocourov
Usnesení
92/26
a) RM projednala Žádost o navýšení příspěvku za údržbu veřejného prostranství v části
Kocourov.
b) RM ukládá místostarostovi projednat výše uvedené s žadatelem.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 27. Projednání podnětu občana části Horní Metelsko
Usnesení
92/27
a) RM projednala podnět týkající se rozšíření skladových prostor SDH Horní Metelsko a
dopravního značení v obci.
b) RM konstatuje, že v části Horní Metelsko je zřízen osadní výbor a podnět postupuje
Osadnímu výboru Horní Metelsko k vyjádření.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 28. Nabídka promítání - letní kino
Usnesení
92/28
a) RM vzala na vědomí nabídku ing. Lubomíra Lukeše, Opočnice 196, 289 04 Opočnice, na
promítání putovního kina. Cena se skládá z položky za poskytnutí promítací a zvukové techniky
- 7.500 Kč, licence za film - od 4.000 Kč do 12.000 Kč a dopravného 10 Kč/km.
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b) RM souhlasí s využitím nabídky letního promítání a postupuje věc MKZ.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 29. Proplacení příspěvku za údržbu VP části Horní Metelsko
Usnesení
92/29
a) RM projednala žádost SDH Horní Metelsko o vyplacení 1. splátky ve výši 10.000 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 10.000 Kč.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 30. Koncepce rozvoje ZŠ
Usnesení
92/30
RM projednala vyjádření ke koncepci rozvoje ZŠ H. Týn.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 31. Chytrá křižovatka a semafory
Usnesení
92/31
a) RM projednala nabídku na opravu detekce světelné křižovatky od firmy SWARCO TRAFFIC CZ
s.r.o., Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČ 25680595 za cenu 200.505,12 Kč bez
DPH.
b) RM projednala nabídku na LED návěstidla - obnova a modernizaci návěstidel světelné
křižovatky od firmy SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČ
25680595 za cenu 212.379,10 Kč bez DPH.
c) RM souhlasí s oběma cenovými nabídkami.
d) RM pověřuje Bytes HT objednáním dle cenových nabídek.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 32. Smlouva o dílo - Zhotovení Změny č. 6 územního plánu města Horšovský Týn
Usnesení
92/32
15

a) RM projednala smlouvu o dílo mezi společností Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01
Kladno, IČ 04905547 a Městem Horšovský Týn na zpracování veřejné zakázky malého rozsahu
„ Zhotovení Změny č. 6 Územního plánu Horšovský Týn“. Nabídková cena je 265.000Kč bez
DPH, cena s DPH činí 320.650 Kč (CN byla schválena RM 90/28).
b) RM schvaluje smlouvu o dílo.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 33. Škoda vzniklá městu H. Týn ze stavebních akcí, které nebyly provedeny, ale byly
proplaceny u akce „Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“
Usnesení
92/33
a) RM projednala možnosti plnění usnesení ZM ve věci vzniklé škody ze stavebních akcí, které
nebyly provedeny, ale byly proplaceny u akce „Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“,
prováděné stavební firmou WRAGET SB s.r.o., IČ 03526518, sídlem: Nademlejnská 600/1,
Hloubětín, 198 00 Praha 9 a podání trestního oznámení na neznámého pachatele ve věci
vzniklé škody městu Horšovský Týn z důvodu neprovedených, ale proplacených prací u akce
„Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“, prováděné stavební firmou WRAGET SB s.r.o., IČ
03526518, sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 s právničkou města.
b) RM ukládá právničce připravit podání trestního oznámení na neznámého pachatele ve věci
vzniklé škody městu Horšovský Týn z důvodu neprovedených, ale proplacených prací u akce
„Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“ včetně vyčíslení škody.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, právnička, OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 34. Závěr
Starosta města ukončil schůzi RM v 17:45 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 3.8.2022 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: 24.8., 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: David Škopek, místostarosta
V Horšovském Týně 20.07.2022
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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).

17

