Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 55
ze dne 06.01.2021 na MěÚ v Horšovském Týně
Místo jednání: kancelář starosty města, náměstí Republiky 52, H. Týn
Začátek jednání: 15:00 hodin
Přítomni: Ing. Josef Holeček, 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 54. 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.
55/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josef Holeček a David Škopek, kteří ho
zároveň podepisují.
b) RM schvaluje program 55. schůze Rady Města Horšovský Týn.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 55. schůze
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu jednání
2. Zastupování Města Horšovský Týn při jednání ve věci prodloužení doby omezení ve svéprávnosti;
3. Zastupování Města Horšovský Týn při jednání ve věci prodloužení doby omezení ve
svéprávnosti;
4. Zastupování Města Horšovský Týn při jednání ve věci prodloužení doby omezení ve
svéprávnosti;
5. Nabídka na zpracování projektové dokumentace ke stavbě „Horšovský Týn, ul. Výhledy a
J. Cimrmana – vodohospodářské řešení“;
6. Pověření vedoucí OSV MěÚ Horšovský Týn k úkonům konaným v rámci dotačního řízení
MPSV;
7. Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu;
8. Vyplacení finančního příspěvku SDH H. Týn;
9. Zpráva o provedení kontrol hospodaření zřízených PO;
10. Výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Mezinárodní cyklostezka CT3
Horšovský Týn – Semošice;
11. Podnět Osadního výboru Horšov na nové umístění kontejnerů;
12. Zrušení plošného odpuštění nájemného z prostor pro sloužících pro podnikání;
13. Změna jednacího řádu RM
14. Závěr.
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Bod 2. Zastupování Města Horšovský Týn při jednání ve věci prodloužení doby omezení ve
svéprávnosti
Usnesení
55/2 RM pověřuje paní Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský
Týn k zastupování Města Horšovský Týn při jednání ve věci prodloužení doby omezení ve
svéprávnosti, vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod č.j. 13 P 138/94, 4 P a Nc
428/2020, 4 P a Nc 429/2020.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSV, pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 3. Zastupování Města Horšovský Týn při jednání ve věci prodloužení doby omezení ve
svéprávnosti
Usnesení
55/3 RM pověřuje paní Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský
Týn k zastupování Města Horšovský Týn jako opatrovníka pro řízení ve věci omezeného ve
svéprávnosti před Okresním soudem v Domažlicích o prodloužení doby omezení svéprávnosti
a opatrovnictví člověka vedené pod č.j. 13 P 133/2003, 8 P a Nc 442/2020, 8 P a Nc 443/2020.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OSV, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 4. Zastupování Města Horšovský Týn při jednání ve věci prodloužení doby omezení ve
svéprávnosti
Usnesení
55/4 RM pověřuje paní Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský
Týn k zastupování Města Horšovský Týn jako opatrovníka pro řízení ve věci omezeného ve
svéprávnosti před Okresním soudem v Domažlicích o prodloužení doby omezení svéprávnosti
a opatrovnictví člověka vedené pod č.j. 13 P 19/2018, 8 P a Nc 419/2020, 8 P a Nc 420/2020.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSV, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 5. Nabídka na zpracování projektové dokumentace ke stavbě „Horšovský Týn, ul. Výhledy a J. Cimrmana – vodohospodářské řešení“
Usnesení
55/5
a) RM projednala předloženou nabídku na zpracování projektové dokumentace ke stavbě
„Horšovský Týn, ul. Výhledy a J. Cimrmana – vodohospodářské řešení“, která řeší
rozdělení splaškových a dešťových vod z této lokality, aby bylo možné odlehčení
stávající jednotné kanalizace, která již kapacitně nestíhá.
b) RM schvaluje předloženou nabídku na vyhotovení projektové dokumentace za cenu
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370.000 Kč + DPH v platné výši.
c) RM po projednání schvaluje předložený návrh Smlouvy o dílo č. 2/2020 na
vyhotovení projektové dokumentace ke stavbě „Horšovský Týn, ul. Výhledy a J.
Cimrmana – vodohospodářské řešení“ včetně zajištění stavebního povolení za cenu
370.000 Kč + DPH v platné výši, která bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a
Ing. Michaelou Tanczošovou, MST – projekt Horšovský Týn.
d) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 6. Pověření vedoucí OSV MěÚ Horšovský Týn k úkonům konaným v rámci dotačního
řízení MPSV;
Usnesení
55/6 RM pověřuje vedoucí OSV MěÚ Horšovský Týn, Bc. Ivetu Křížovou, DiS., k úkonům
konaným v rámci dotačního řízení MPSV pro výkon sociální práce pro rok 2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSV, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu;
Usnesení
55/7 RM projednala návrh pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu mezi
Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a městem Horšovský Týn, jehož předmětem
je pověření k poskytování služby na období od 01.01.2021 do 31.12.2021 a stanovení
vyrovnávací platby za poskytování pečovatelské terénní služby za rok 2021 v celkové výši
1.865.763 Kč.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSV, KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Vyplacení finančního příspěvku SDH H. Týn;
Usnesení
55/8
a) RM projednala žádost SDH Horšovský Týn o vyplacení finančního příspěvku výši
30.000 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 9. Zpráva o provedení kontrol hospodaření zřízených PO;
Usnesení
55/9 RM bere na vědomí zprávu vedoucího OFŠ Ing. Posledního o provedení kontrol
hospodaření zřízených příspěvkových organizací Městem Horšovský Týn za rok 2020.
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Kontrolní skupina neshledala žádné závažné nedostatky.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 10. Výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Mezinárodní cyklostezka CT3
Horšovský Týn – Semošice
Usnesení
55/10 RM ukládá odboru MIM zahájit veškeré kroky spojené s realizací veřejné zakázky
Mezinárodní cyklostezka CT3 Horšovský Týn – Semošice.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 11. Podnět Osadního výboru Horšov na nové umístění kontejnerů
Usnesení
55/11
a) RM projednala podnět Osadního výboru Horšov na nové umístění kontejnerů na
separovaný odpad v části města Horšov.
b) RM nesouhlasí s navrhovaným umístěním k autobusové zastávce z důvodu
bezpečnosti.
c) RM rozhodla ponechat kontejnery na stávajícím místě.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit usnesení
Bod 12. Zrušení plošného odpuštění nájemného z prostor sloužících pro podnikání
Usnesení
55/12
a) RM rozhodla o zrušení plošného odpuštění nájemného z prostor sloužících
k podnikání, o kterém rozhodla v usnesení RM 50/31 dne 21.10.2021 s účinností ode
dne schválení v RM 55.
b) RM rozhodla o tom, že bude posuzovat jednotlivé žádosti o snížení nájemného
z prostor sloužícího k podnikání ve vztahu k opatřením související s omezujícími
krizovými opatřeními vlády a ministerstev.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod. 13 Změna jednacího řádu RM Horšovský Týn
55/13
a) RM projednala návrh nového jednacího řádu Rady města Horšovský Týn – Vnitřní
předpis č. 15, který předložila tajemnice MěÚ.
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b) RM schvaluje Vnitřní předpis č. 15 – Jednací řád Rady města Horšovský Týn
s účinností od 06.01.2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje tajemnice, na vědomí všem vedoucím odborů, ředitelům s.r.o. a p.o., vedoucí
knihovny, MP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 14. Závěr
Starosta města ukončil jednání RM v 18:00 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 20.01.2021 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: 03.02, 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
Zapsala: Ing. Eva Princlová
V Horšovském Týně 11.01.2021

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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