Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 40
ze dne 13. 5. 2020 na MěÚ v Horšovském Týně
Nové body k projednání
40/1 RM projednala předložený materiál ve věci uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v rámci
akce: „ Horšovský Týn – Rekonstrukce Jelení ulice II. etapa “ - týká se navýšení ceny o částku
130.421,18 Kč/bez DPH. RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo po zajištění
financování z rozpočtu města a pověřuje starostu jeho podpisem. Řeší odbor MIM.
40/2 RM projednala informaci o předložených nabídkách na zpracování projektové dokumentace
stavby: Areál koupaliště Horšovský Týn. RM schvaluje nabídku s nejnižší nabídkovou cenu ve výši
1.602.040,- Kč včetně DPH od společnosti Obrys VAS projektový ateliér s.r.o. Jasmínová 383/9,
Plzeň, a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo po zajištění financování v RO č. 2/2020. Řeší
odbor MIM.
40/3 RM projednala předloženou nabídku společnosti MST – PROJEKT, Stanislav Tanczoš,
Dr. E. Beneše 94, Horšovský Týn za „výkon TDI“ na akci: Horšovský Týn – část Semošice,
kanalizace, vodovod a přípojky ve výši 360.000,- Kč/bez DPH a návrh příkazní smlouvy.
Předmětem smlouvy je výkon TDI nad prováděnými pracemi v rámci uvedené stavební akce. RM
schvaluje předložený návrh příkazní smlouvy v souladu s cenovou nabídkou a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
40/4 RM projednala návrh Darovací smlouvy se zřízením věcného břemene, která bude uzavřena
mezi městem Horšovský Týn, Římskokatolickou farností Horšovský Týn, IČ 48343684, náměstí
Republiky 3, Horšovský Týn a Biskupstvím plzeňským (2. oprávněný z věcného břemene).
Předmětem smlouvy je bezúplatný převod vlastnického práva k parc.č. 828/1, k.ú. Horšovský Týn a
zřízení věcného břemene. RM postupuje tento materiál do jednání ZM s doporučením schválit
bezúplatné nabytí pozemku a ukládá odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor
MIM.
40/5 RM projednala žádost o vyjádření ke stavbě „Oplocení pozemku parc.č. 348/5, kú. Semošice –
změna“, Změna oplocení bude provedena na pozemku žadatele p. č. 348/5, k. ú. Semošice, vlastníkem sousedního pozemku KN 1859 je město Horšovský Týn. Stavba je umístěna na hranici pozemků. Pozemek je oplocen v současné době pletivem, část oplocení bude nově nahrazena oplocením z betonových plotovek, výška oplocení 2,5 m, celková délka 5 m. RM souhlasí se stavbou dle
předložené situace. Řeší odbor MIM.
40/6 RM projednala žádost o odkoupení části pozemku města parc.č. KN 43, k.ú. Horšovský Týn o
výměře cca 190 m2 (zahrada u míčovny). Pozemek navazuje na zahradu vlastníka. O odkup žádá
zejména z důvodu používání stávajícího vchodu na zahrady přes ohradní zeď. RM nesouhlasí s
prodejem požadované části pozemku parc. č. 43, k. ú. Horšovský Týn. Řeší odbor MIM.
40/7 RM projednala informaci o prohlášeném konkursu společnosti WRAGET SB s.r.o., se sídlem
Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9, IČ 03526518. RM ukládá místostarostovi ve spolupráci
s právničkou města a OMIM podat přihlášku pohledávek za vzniklé škody při realizaci veřejné
zakázky „Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“ na uvedenou společnost. Vyřizuje
místostarosta, právnička města, OMIM.
40/8 RM vzala na vědomí informaci o výběru nejvýhodnější nabídky na realizaci zakázky malého
rozsahu na stavební práce: „Přístavba sociálního zázemí – nám. Republiky 105“. Nabídku ve lhůtě
předložili 3 uchazeči. RM schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na realizaci této zakázky a přiděluje tuto veřejnou zakázku uchazeči Václav Pivoňka, se sídlem Plzeňská 99, 346 01 Horšovský
Týn, IČO 10056408, který předložil tuto nabídku dle stanovených kritérií jako nabídku s nejnižší
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nabídkovou cenou 2.198.853,- Kč bez DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo s vybraným uchazečem
a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje Bytes HT.
40/9 RM schvaluje zařazení území města Horšovský Týn do území působnosti MAS Český les,
z. s., na programové období 2021 – 2027. Vyřizuje starosta.
40/10 RM ukládá odboru MIM vypsat výběrové řízení na zhotovitele cyklotrasy CT3 Semošice –
Křenovy - úseky L1,L2, a část L3. RM odsouhlasila seznam oslovených firem. Vyřizuje OMIM.
40/11 RM projednala žádost Spolku Nový Valdorf o vyplacení 1. splátky ve výši 4.750 Kč za
splnění závazků a úkolů dle smlouvy s městem za rok 2020. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění
závazků. RM souhlasí s vyplacením částky. Vyřizuje KS a OFŠ.
40/12 RM mění svoje usnesení RM 36/17 z důvodu změny výše podílu města takto:
a) Dům č. p. 13, ul. 5. května, Horšovský Týn, vlastník Pavlína Pikáli – obnova střechy (jižní části)
a stropu v patře, příspěvek z MK ČR 332.000 Kč a příspěvek z rozpočtu města 75.900 Kč;
b) Dům č. p. 56, nám. Republiky, Horšovský Týn, vlastník AVENTINE VISION a.s. – obnova dveří
v patře a západního průčelí, příspěvek z MK ČR 205.000 Kč a příspěvek z rozpočtu města
46.600 Kč;
c) Soubor „kašny“ - kašna II., nám. Republiky, Horšovský Týn, vlastník Město Horšovský Týn –
restaurování kašny II. (horní), příspěvek z MK ČR 2.
RM projednala návrhy na poskytnutí finančních příspěvků na obnovu památek v rámci Programu
regenerace MPR v Horšovském Týně v roce 2020 a postupuje věc do ZM. Vyřizuje OVVPP Plachá.
40/13 RM projednala žádost vedoucí knihovny o úpravu půjčovní doby v letních měsících.
V červenci a srpnu 2020 bude půjčovní doba pro veřejnost v pondělí nově od 13:00 do 17:00 hodin.
V termínu 20. 7. až 31. 7. 2020 bude z důvodu čerpání dovolené knihovna uzavřena. RM souhlasí
s takto navrženou úpravou pracovní doby. Vyřizuje knihovna.
40/14 RM schválila přihlášení Městské knihovny Horšovský Týn do projektu Česká knihovna 2020
a podání žádosti o dotaci v celkové hodnotě 5.500 Kč. Žádost je nutno odeslat do 27.5.2020.
Vyřizuje KS, knihovna.
40/15 RM projednala žádost ředitelky MŠ Horšovský Týn o povolení výjimky z počtu dětí pro
školní rok 2020/2021 podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. RM
povoluje výjimku z počtu dětí pro školní rok 2020/2021 následovně: MŠ Vančurova ul.: II. třída 26 dětí; III. třída - 26 dětí; IV. třída - 28 dětí. MŠ Pionýrů 154 – odloučené pracoviště, II. třída - 28
dětí. Vyřizuje OFŠ, na vědomí ředitelka MŠ.
40/16 RM projednala žádost o zábor veřejného prostranství v blízkosti terasy Zámecké restaurace
v Horšovském Týně. RM nemá námitek. Vyřizuje Bytes HT, KS.
40/17 RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce pod názvem „Horšovský Týn, rekonstrukce Plzeňské ulice II. etapa“. Výzva byla zveřejněna
na profilu zadavatele. Na adresu zadavatele ve stanovené lhůtě dorazilo 8 nabídkových cen. RM
přiděluje tuto veřejnou zakázku zhotoviteli s nejnižší nabídkovou cenou: Silnice Horšovský Týn
a.s., Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, IČO: 453 59 164 s celkovou nabídkovou cenou ve
výši 16.690.000,- Kč bez DPH, tj. 20.194.900,- Kč vč. DPH 21 % (2 společnosti ze soutěže
vyřazeny, jedna společnost v seznamu prací nedoložila osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí
a dokončení nejvýznamnějších zakázek, předložené referenční akce dle komise nejsou stavby
podobného charakteru a pro podezřele nízkou nabídkovou cenu, druhá společnost pro podezřele
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nízkou nabídkovou cenu). Předmětem veřejné zakázky je: výběr zhotovitele stavebních prací dle
projektové dokumentace. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Vyřizuje OMIM.
40/18 RM projednala a schválila cenovou nabídku hydrogeologických průzkumných prací na
lokalitě Horšovský Týn – koupaliště, kterou předložila firma ELIGEO s.r.o., se sídlem Vřesová
494, 330 08 Zruč, IČO 081 45 202 za celkovou cenu 312.650 Kč bez DPH. Vyřizuje starosta.
40/19 RM rozhodla o znovuobnovení činnosti MŠ Horšovský Týn p.o. s účinností od 25.5.2020.
RM ukládá ředitelce MŠ činit kroky k zabezpečení chodu MŠ. Vyřizuje ředitelka MŠ.
40/20 RM schválila podání žádosti o dotaci do 27. výzvy MAS Český les – IROP – Zajištění
dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy VI., která
bude vyhlášená na říjen roku 2020, s tím, že žadatel vyčerpá celou alokaci v částce 10. 500.000 Kč.
Alokace finančních prostředků bude využita na financování výstavby mezinárodní cyklostezky
CT 3 Horšovský Týn – Semošice. Vyřizuje starosta.
40/21 RM projednala nabídku na vypracování PD na akci "Horšov - prodloužení vodovodu" od
společnosti Chodské kanalizace a vodárny, a.s., Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice za
cenu 60.000,- č bez DPH. RM souhlasí s objednáním PD. Vyřizuje OMIM.
40/22 RM projednala a schválila návrh nájemní smlouvy mezi Městem Horšovský Týn a Správa
železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00, IČ 709
94 234, za účelem nájmu pozemků za účelem výstavby mezinárodní cyklostezky CT 3 v úseku
Horšovský Týn – Semošice. Vyřizuje starosta.
40/23 RM projednala a schválila návrh tajemnice na změnu organizačního řádu s tím, že se
doplňuje u OŽP a KS v pracovní náplni odborů činnost - výběr pokladní hotovosti – správních
poplatků na těchto odborech s účinností od 14.5.2020. Zároveň RM ukládá tajemnici předložit do
dalšího jednání návrh aktualizovaného organizačního řádu MěÚ k projednání. Vyřizuje tajemnice.
40/24 RM projednala a schválila předložený návrh aktualizovaného vnitřního předpisu č. 5 Vnitřní směrnice o pokladních operacích s penězi v hotovosti. Vyřizuje tajemnice, vedoucí odborů.
40/25 RM projednala informaci tajemnice o technických problémech v případě konání ZM č. 11
dne 18.5.2020 v kinosále Horšovský Týn. RM po projednání schvaluje přesunutí jednání ZM č. 11
do velkého sálu MKZ Horšovský Týn od 17:00 hodin. Vyřizuje tajemnice, na vědomí vedoucí
odborů, ředitelka MKZ.
40/26 RM se seznámila s cenovým navýšením akce: „Výměna stropu stavebního odboru,
Horšovský Týn“. RM souhlasí s navýšením ceny díla o částku 179.953,52 Kč/bez DPH
a prodloužení termínu stavby do 18.5.2020. RM pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě
o dílo. Řeší odbor MIM.
40/27 RM vzala na vědomí finanční vypořádání Chráněné dílny p.o. Horšovský týn za období 2019
a za první čtvrtletí 2020. RM konstatuje, že organizace již tyto finanční vypořádání nemusí
dokládat. Vyřizuje KS.
Dlouhodobé úkoly
1) Studie povodňových nebezpečí. RM 21/16 projednala informaci místostarosty o projednávání
návrhu na změnu (aktualizaci) záplavového území vodního toku Radbuza. RM nesouhlasila
s rozšířením záplavového území v centru města Horšovský Týn. Po ukončení jednání bude
zapracováno do studie povodňových nebezpeční.
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2) Horšovský Týn – Přemostění řeky Radbuzy (Nádražní ulice); RM 08 bylo uskutečněno jednání
s vlastníkem pozemku a bude připraven návrh smlouvy o budoucí smlouvě. RM 18 starosta
informoval o proběhnuté schůzce s projektanty budoucí studie proveditelnosti. RM 39 projednala
studii přemostění řeky Radbuzy. Vyřizuje starosta.
3) 29/1 RM projednala návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Horšovský Týn a společností KARPEM a.s., náměstí Republiky 59, Horšovský Týn. Věcné
břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování inženýrských sítí vybudovaných
v rámci akce „Horšovský Týn obytná zóna K.O.S. - vodovod a kanalizace“ – vodovodní řad
a kanalizační stoka v pozemku KN 1915/1, k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčený
pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: Města Horšovský Týn. Služebnost
bude zřízena za jednorázovou úplatu stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3347/81/19 ze
dne 4.11.2019, vyhotoveného znalcem ve výši 213.390,- Kč + DPH v platné výši. Náklady spojené
s vyhotovením znaleckého posudku a s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí oprávněný.
Rozsah zatížení pozemků věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 2851-103/2019
ze dne 25.4.2019 vyhotoveného na náklady oprávněného. RM odkládá rozhodnutí ve věci schválení
smlouvy. RM ukládá starostovi projednat návrh OMIM s vedením společnosti KARPEM a.s.;
výsledek jednání předložit zpět do jednání RM. RM 30 starosta informoval o jednání s jednatelem
firmy KARPEM a.s., kde byly předloženy návrhy na řešení. Město čeká na vyjádření firmy. Řeší
starosta spolu s OMIM.
Další jednání rady města se uskuteční ve středu dne 27.5.2020 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.
Při jednání RM, tak i při konání porady před jednání RM budou dodržována nařízení
a opatření přijatá v důsledku krizových opatření Vládou ČR, jakož i veškerá další navazující
usnesení, opatření, doporučení a aktuální epidemiologickou situaci v České republice.
Předběžné termíny RM na I. pololetí 2020: 10.6., 24.6.2020
Předběžné termíny jednání ZM na I. Pololetí 2020: 18.5., 22.6.2020
Při jednání ZM budou dodržována nařízení a opatření přijatá v důsledku krizových opatření
Vládou ČR, jakož i veškerá další navazující usnesení, opatření, doporučení a aktuální
epidemiologickou situaci v České republice.
Zápis zpracovala, za vyřízení písemností a evidenci příloh, pokud není stanoveno jinak, odpovídá
tajemnice.

…...................................
Ing. Josef Holeček v. r.
starosta

...…................................
David Škopek v. r.
místostarosta

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Horšovský Týn jsou uveřejněna 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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