Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 70
ze dne 25.08.2021 na MěÚ v Horšovském Týně
Místo schůze: kancelář starosty města, náměstí Republiky 52, H. Týn
Začátek schůze: 15:00 hodin
Přítomni: David Škopek, MUDr. Ondřej Plášil, Mgr. Renáta Karbanová
Omluveni: Ing. Josef Holeček, Iva Peteříková
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 schůze
Schůzi rady města zahájil místostarosta města 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.
Místostarosta konstatoval, že zápis z 69. 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.
70/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu pana Davida Škopka a MUDr. Ondřej Plášil, kteří
ho zároveň podepisují.
b) RM schvaluje program 70. schůze Rady Města Horšovský Týn
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 70. schůze
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze;
2. Nabídka ÚZSVM na převod pozemku parc. č. 254/7, k. ú. Tasnovice;
3. Kupní smlouva k pozemku parc. č. 617, k. ú. Kocourov – od ÚZSVM;
4. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 373/3, k. ú. Dolní Metelsko;
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku – pronájem části pozemků parc. č. 836/1 a 837
v k. ú. Horšovský Týn - změna nájemce;
6. Výstavba chodníku v Horšově – zadání veřejné zakázky;
7. Pacht pozemků firmě AGRO Staňkov a.s.;
8. Pacht části pozemku parc. č. 758/1 v k. ú. Horšovský Týn, zahrádka v lokalitě Smetanovo
náměstí, díl X/8 o výměře 172 m2 ;
9. Plynová přípojka pro č. p. 61, nám. Republiky, Horšovský Týn – smlouva o nájmu;
10. Vyjádření ke stavbě přístřešku a souhlas s rozšířením sjezdu k čp. 50, Horšov“;
11. Vyjádření ke stavbě: „Semošice – vodovodní přípojka pro dům čp. 68“;
12. Výměna vývěsních skříněk dle bodu RM 66/4;
13. Vyjádření ke stavbě: „Semošice – vodovodní přípojka pro čp. 2“`
14. Nabídka na vyhotovení PD ke stavbě veřejného osvětlení ul. Nerudova a Boženy
Němcové;
15. Návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR – Výstavba kanalizace a vodovodu
v obci Semošice;
16. Program regenerace MPR 2021 – návrh čtyř veřejnoprávních smluv;
17. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospod.;
18. Zapojení podnikatelských subjektů do obecního systému odpadového hosp.;
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19. Knihovní řád Městské knihovny v H. Týně;
20. Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 25282021 na OOP JSDHO;
21. Žádost SDH Horšovský Týn o nákup vybavení;
22. Žádost o nákup ochranných obleků do vody pro JSDHO;
23. Oznámení o konání veřejného shromáždění učiněné dle § 5, zákona 84/1990 Sb. o právu
shromažďovacím;
24. Závěrečné účty spolků, jejichž je město členem;
25. Schválení návrhu programu zasedání ZM č. 19;
26. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Dolní Metelsko – oprava MVN p.č. 323 KN“
27. Návrh RO č. 4/2021
28. Vyjádření ke stavbě: „Semošice – vodovodní přípojka pro dům čp. 20“
29. Závěr
Bod 2. Nabídka ÚZSVM na převod pozemku parc.č. 254/7, k. ú. Tasnovice
Usnesení
70/2
a) RM projednala informaci OMIM o možnosti získání pozemku parc. č. 254/7 – ostatní
plocha, silnice o výměře 180 m2 k. ú. Tasnovice, jehož vlastníkem je ČR – hospodařit
s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Město je vlastníkem
stavby komunikace,, která přešla do majetku města na základě dohody o sloučení obcí. Jedná
o silniční příkop na dotčeném pozemku, který je součástí místní komunikace označené
v pasportu místních komunikací pro obec Tasnovice jako „13c – „Tasnovice – Oplotec“.
b) RM ukládá OMIM podat žádost o bezúplatný převod vlastníkovi pozemku parc. č. 254/7,
k. ú. Tasnovice do vlastnictví města. Vlastní smlouva o převodu bude předložena ke schválení
do ZM.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
_________________________________________________________________________
Bod 3. Kupní smlouva k pozemku parc. č. 617, k. ú. Kocourov – od ÚZSVM
Usnesení
70/3
a) RM projednala informaci OMIM o předložení návrhu kupní smlouvy - pozemek parc. č.
617 o výměře 126 m2 – ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Kocourov u Horšovského Týna,
kterým dojde k převodu pozemku z vlastnictví ČR - hospodaření se svěřeným majetkem –
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města. Jedná se o pozemek
pod stavbou hráze rybníka, který je majetkem města. Kupní cena stanovena ve výši 31.000
Kč.
b) RM postupuje tento materiál do zasedání ZM s doporučením RM schválit předložený
návrh kupní smlouvy k odkoupení pozemku parc. č. 617 , k. ú. Kocourov u Horšovského
Týna a ukládá OMIM připravit podklady pro zasedání ZM.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
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Bod 4. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 373/3, k.ú. Dolní Metelsko
Usnesení
70/4
a) RM projednala žádost o odkoupení pozemku města parc. č. 373/3 o výměře 136 m2, ostatní
plocha, k. ú. Dolní Metelsko. Jedná se o pozemek sousedící s pozemkem žadatele částečně
využívaný jako příjezdová cesta k RD čp. 16. Na pozemku je vzrostlá zeleň, navazuje na
sousední zahrady a dle platného územního plánu je pozemek zahrnut do ploch smíšených
obytných venkovských.
b) RM ukládá OMIM připravit podklady do ZM s doporučením schválit záměr města prodat
pozemek města parc. č. 373/3 o výměře 136 m2, ostatní plocha, k. ú. Dolní Metelsko za cenu
stanovenou dle Zásad tvorby cen pozemků, které bude město prodávat.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku – pronájem části pozemků parc. č. 836/1
a 837 v k. ú. Horšovský Týn - změna nájemce
Usnesení
70/5
a) RM bere na vědomí informaci OMIM o úmrtí nájemce části pozemku parc. č. 836/1
o výměře 81 m2 a části pozemku parc. č. 837 o výměře 93 m2 v k. ú. Horšovský Týn a žádosti
o převod Smlouvy o nájmu pozemku na manželku nájemce.
b) RM po projednání schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku.
c) RM pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 1.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 6. Výstavba chodníku v Horšově – zadání veřejné zakázky
Usnesení
70/6
a) RM schválila zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby na akci „Výstavba chodníku
v Horšově“.
b) RM ukládá OMIM vypsat výběrové řízení pro výše uvedenou akci a oslovit 3 společnosti
k zaslání cenové nabídky.
c) RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení ve složení: Ing.
Holeček, M. Ježková, Pavel Novák (Bytes HT), David Škopek - náhradník.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 7. Pacht pozemků firmě AGRO Staňkov a.s.
Usnesení
70/7
a) RM projednala informaci OMIM o konci doby platnosti pachtovní smlouvy s firmou
AGRO Staňkov a.s., Plzeňská 350, 345 61 Staňkov, IČ 00115746 na pozemky v k. ú.
Horšovský Týn o výměře 91.443 m2 k 30.09.2021.
b) RM souhlasí s prodloužením pachtovní smlouvy o jeden rok tj. do 30.09.2022.
c) RM po projednání schvaluje návrh Dodatku č. 3 k pachtovní smlouvě mezi městem
Horšovský Týn a firmou AGRO Staňkov a.s., Plzeňská 350, 345 61 Staňkov, IČ 00115746.
d) RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Pacht části pozemku parc. č. 758/1 v k. ú. Horšovský Týn, zahrádka v lokalitě
Smetanovo náměstí, díl X/8 o výměře 172 m2
Usnesení
70/8
a) RM vzala na vědomí informaci OMIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr
města přenechat do nájmu/pachtu část pozemku parc. č. 758/1, ozn. jako díl X/8 o výměře
172 m2 v k. ú. Horšovský Týn za účelem zřízení zahrádky, udržování a požívání případných
výnosů z propachtovaného pozemku. V průběhu lhůty byly městu doručeny dvě žádosti.
b) RM schvaluje pacht části pozemku parc. č. 758/1, ozn. jako díl X/8 o výměře 172 m2
v k. ú. Horšovský Týn.
c) RM po projednání schvaluje návrh pachtovní smlouvy. Pacht se uzavírá na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné je stanoveno usnesením ZM (výše nájemného
2,50 Kč/m2 je od roku 1999 každoročně navyšována o míru inflace).
d) RM pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 9. Plynová přípojka pro č. p. 61, nám. Republiky, Horšovský Týn – smlouva
o nájmu
Usnesení
70/9
a) RM vzala na vědomí informaci OMIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr
města uzavřít nájemní smlouvu s investorem stavby plynové přípojky k č. p. 61, náměstí
Republiky, Horšovský Týn za účelem uložení, provozování a údržby plynové přípojky
k tomuto objektu v pozemku města parc. č. 2266/1, k. ú. Horšovský Týn v délce 13,7 m.
b) RM po projednání schvaluje návrh smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Horšovský
Týn a investorem stavby, firmou HREKO invest s.r.o., sídlem náměstí Republiky 6, 346 01
Horšovský Týn, IČ 09086897. Nájem se uzavírá do doby majetkoprávního vypořádání –
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, maximálně na dobu 3 let. Roční
nájemné je stanoveno na 10 Kč/m2.
c) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 10. Vyjádření ke stavbě přístřešku a souhlas s rozšířením sjezdu k čp. 50, Horšov“
Usnesení
70/10
a) RM projednala předloženou žádost o vyjádření (souhlas) ke stavbě přístřešku pro osobní
automobil na pozemku parc.č. 1596/2, k. ú. Horšov. Přístřešek je umístěn těsně na hranici
pozemku, který sousedí s pozemkem města parc. č. 2461/1, k. ú. Horšov – místní
komunikace. Přístřešek je dřevěný o rozměrech 380x480x250/230 cm, okraj střechy s
plechovou střešní krytinou – přesahu bude na hranici pozemku, dešťové vody nebudou
svedeny na pozemek města. Bude rozšířen stávající sjezd, stávající úprava sjezdu bude
zachována (asfaltový povrch).
b) RM souhlasí se stavbou přístřešku dle předložené žádosti za podmínek, že nebude docházet
ke stékání dešťových vod na pozemek města parc. č. 2461/1, k. ú. Horšov a investor stavby
bude upozorněn, že v případě event. stavebních úprav na pozemku města může dojít k zásahu
do tohoto sjezdu.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 11. Vyjádření ke stavbě: „Semošice – vodovodní přípojka pro dům čp. 68“
Usnesení
70/11
a) RM projednala předloženou žádost společnosti VAK projekt. s.r.o., IČ 28159721,
B. Němcové 12/2, České Budějovice o souhlas se stavbou vodovodní přípojky k rodinnému
domu č. p. 68 na pozemku parc. č. 378, k. ú. Semošice - dle situace z projektové dokumentace
datum projektu VIII/021. Stavbou bude dotčen pozemek města parc. č. 1838, k. ú. Semošice.
b) RM souhlasí se stavbou vodovodní přípojky s následným napojením na hlavní vodovodní
řad za podmínky, že přípojka bude vybudována souběžně se stavbou hlavního řadu a ostatních
přípojek tak, aby nebylo později po provedení úpravy komunikace nutné do této úpravy
vstupovat samostatně. Stavba přípojky bude dojednána se zhotovitelem stavby města společností LS stavby s.r.o.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 12. Výměna vývěsních skříněk dle bodu RM 66/4
Usnesení
70/12
a) RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení. V termínu nebyla doručena žádná
nabídka.
b) RM ukládá OMIM ve spolupráci s Bytes HT zajistit realizaci výměny vývěsních skřínek
v místních částech města Horšovský Týn.
c) RM ukládá OMIM předložit cenovou nabídku na realizaci výměny do příštího jednání
RM.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
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Vyřizuje OMIM, Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 13. Vyjádření ke stavbě: „Semošice – vodovodní přípojka pro čp. 2“
Usnesení
70/13
a) RM projednala předloženou žádost společnosti VAK projekt. s.r.o., IČ 28159721,
B. Němcové 12/2, České Budějovice o souhlas se stavbou vodovodní přípojky k domu č. p. 2
na pozemku parc. č. 415/2, k. ú. Semošice - dle situace z projektové dokumentace datum
projektu VIII/2021. Stavbou bude dotčen pozemek města parc.č. 415/1, k. ú. Semošice.
b) RM souhlasí se stavbou vodovodní přípojky s následným napojením na hlavní vodovodní
řad za podmínky, že přípojka bude vybudována souběžně se stavbou hlavního řadu a ostatních
přípojek tak, aby nebylo později po provedení úpravy komunikace nutné do této úpravy
vstupovat samostatně. Stavba přípojky bude dojednána se zhotovitelem stavby města společností LS stavby s.r.o.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 14. Nabídka na vyhotovení PD ke stavbě veřejného osvětlení ul. Nerudova a Boženy
Němcové
Usnesení
70/14
a) RM projednala nabídku Ing. Jana Vebera, IČ 72279923 na vypracování projektové
dokumentace pro stavbu veřejného osvětlení v ulicích Nerudova a B. Němcové v Horšovském
Týně z důvodu překládky kabelů NN společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze vzdušného vedení do
země za cenu 34.500 Kč + DPH v platné výši;
b) RM schvaluje cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro stavbu
veřejného osvětlení v ulicích Nerudova a B. Němcové v Horšovském Týně dle nabídky Ing.
Jana Vebera, IČ 72279923 za cenu 34.500 Kč + DPH v platné výši;
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 15. Návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR – Výstavba kanalizace
a vodovodu v obci Semošice
Usnesení
70/15
a) RM projednala návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Výstavba
kanalizace a vodovodu v obci Semošice“ mezi městem Horšovský Týn a SFŽP ČR, se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční podpory na
akci ve výši 15.247.259,98 Kč.
b) RM schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Výstavba
kanalizace a vodovodu v obci Semošice“ mezi městem Horšovský Týn a SFŽP ČR, se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
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Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 16. Program regenerace MPR 2021 – návrh čtyř veřejnoprávních smluv
Usnesení
70/16
a) RM projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace
městské památkové rezervace Horšovský Týn mezi Městem Horšovský Týn a vlastníkem
Pavlínou Novákovou, 346 01 Horšovský Týn, ve výši 48.500 Kč.
b) RM projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace
městské památkové rezervace Horšovský Týn mezi Městem Horšovský Týn a vlastníkem
Miroslavou Machovou, 346 01 Horšovský Týn, ve výši 10.300 Kč.
c) RM projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace
městské památkové rezervace Horšovský Týn mezi Městem Horšovský Týn a vlastníkem
Janem Brůhou a Libuší Brůhovou, 346 01 Horšovský Týn, ve výši 22.200 Kč.
d) RM projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace
městské památkové rezervace Horšovský Týn mezi Městem Horšovský Týn a vlastníkem
Ondřejem Korbou, 344 01 Domažlice, ve výši 41.700 Kč.
e) RM postupuje návrhy VPS do zasedání ZM.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSA. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 17. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Usnesení
70/17
a) RM projednala návrh OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
b) RM ukládá odeslat návrh OZV dozorovému orgánu MVČR a poté zpět do RM.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ a tajemnice. Pro účely RM vyřadit z usnesení
___________________________________________________________________________
Bod 18. Zapojení podnikatelských subjektů do obecního systému odpadového hosp.
Usnesení
70/18
a) RM bere na vědomí informaci o možnosti začlenění části vztahující se k nakládání
s komunálním odpadem vznikajícím na území města při činnosti právnických a podnikajících
fyzických osob do nově připravované OZV, kterou se stanoví obecní systém odpadového
hospodářství.
b) RM nesouhlasí se začleněním části vztahující se k nakládání s komunálním odpadem
vznikajícím na území města při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob do nově
připravované OZV, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství.
c) RM ukládá OŽPŽÚ připravit výpověď Smlouvy s podnikateli, kteří využívají systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území města H.Týn.
d) RM ukládá OŽPŽÚ zapracovat do návrhu OZV, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství, omezení objemu sběrných nádob např. na 100 l až 120 l / max. 4 osob
na jednu domácnost nebo velkoobjemové nádoby na 1100 l do další schůze RM.
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(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OŽPŽÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
_________________________________________________________________________
Bod 19. Knihovní řád Městské knihovny v H. Týně
Usnesení
70/19
a) RM projednala návrh Knihovního řádu Městské knihovny Horšovský Týn, včetně příloh návrh ceníku placených služeb a poplatků, zásady zpracování osobních údajů a řád
o používání výpočetní techniky.
b) RM schvaluje Knihovní řád Městské knihovny Horšovský Týn s účinností od 01.09.2021.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje vedoucí MK HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 20. Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 25282021 na OOP JSDHO
Usnesení
70/20
a) RM projednala návrh Smlouvy mezi městem a Plzeňským krajem o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace č. 25282021, jejímž předmětem je poskytnutí financí na osobní ochranné
prostředky a věcné prostředky pro město Horšovský Týn: JSDHO H. Týn ve výši 43.104 Kč.
Dotaci je možno čerpat do 31.12.2021.
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy č. 25282021.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Mgr. Horažďovská, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 21. Žádost SDH Horšovský Týn o nákup vybavení
Usnesení
70/21
a) RM vzala na vědomí žádost JSDHO Horšovský Týn o zakoupení automatické pračky
vhodné pro praní rozměrných zásahových obleků využívaných při činnostech výjezdové
jednotky.
b) RM souhlasí s nákupem automatické pračky pro JSDHO Horšovský Týn.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje velitel JSDHO, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 22. Žádost o nákup ochranných obleků do vody pro JSDHO
Usnesení
70/22
a) RM projednala žádost JSDHO Horšovský Týn o zakoupení ochranných obleků a plovacích
vest do vody dle cenové nabídky firmy FINN SUB, s r.o., IČO 26084091 se sídlem
Rakovecká 35, Brno za celkovou cenu 88.480 Kč. Ochranné prostředky budou částečně
hrazeny z dotačního titulu Plzeňského kraje.
b) RM souhlasí s objednáním ochranných obleků a plovacích vest dle cenové nabídky ze dne
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28.6.2021.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje velitel JSDHO, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 23. Oznámení o konání veřejného shromáždění učiněné dle § 5, zákona 84/1990 Sb.
o právu shromažďovacím
Usnesení
70/23
a) RM projednala oznámení agentury IN production, s.r.o., se sídlem Mánesova 1630/56,
301 00 Plzeň, IČO 01628691 o konání veřejného shromáždění za účelem předvolebního
setkání s voliči (Politické hnutí ANO – Plzeňský kraj) dne 15.09.2021 od 14:00 do 18:00
hodin.
b) RM souhlasí s konáním shromáždění a záborem prostranství dle žádosti.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 24. Závěrečné účty spolků, jejichž je město členem
Usnesení
70/24
a) RM bere na vědomí Závěrečný účet DSO Lazce za rok 2020.
b) RM bere na vědomí Závěrečný účet VSOD za rok 2020.
c) RM bere na vědomí Závěrečný účet DSO Svazek Domažlicko za rok 2020.
d) RM postupuje závěrečné účty do zasedání ZM.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 25. Návrh programu zasedání ZM č. 19
Usnesení
70/25
RM schvaluje návrh programu zasedání ZM č. 19, které se koná dne 13.9.2021 v sále MKZ,
nám. Republiky 105.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 26. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Dolní Metelsko – oprava MVN p. č. 323
KN“
Usnesení
70/26
a) RM projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Dolní Metelsko – oprava
MVN p.č. 323 KN“ mezi městem Horšovský Týn a firmou Dufek Group s.r.o.,
Dvořákova 457, Domažlice, IČ 08345384, jehož předmětem je navýšení ceny díla o částku
263.294,12 Kč bez DPH tj. 318.585,89 Kč vč. DPH 21% z důvodu navýšení rovnaniny
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z lomového kamene pro opravu boční hráze rybníka, jejíž skutečný stav nebyl před
vypuštěním patrný.
b) RM schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Dolní Metelsko – oprava
MVN p.č. 323 KN“ mezi městem Horšovský Týn a firmou Dufek Group s.r.o.,
Dvořákova 457, Domažlice, IČ 08345384
c) RM pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 1.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 27. Návrh RO č. 4/2021
Usnesení
70/27
a) RM projednala návrh RO č. 4/2021.
b) RM postupuje věc do zasedání ZM s doporučením věc schválit.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 28. Vyjádření ke stavbě: „Semošice – vodovodní přípojka pro dům čp. 20“
a) RM projednala předloženou žádost o souhlas se stavbou vodovodní přípojky k domu č. p.
20 na pozemku parc. č. 306, k. ú. Semošice, která je zároveň i investorem stavby dle situace z
projektové dokumentace, datum projektu 8/2021, č. zak.15/21 vyhotovené společností
H.T.PROJEKT spol.s.r.o., Pivovarská 23, Horšovský Týn, IČ 25212796. Stavbou bude dotčen
pozemek města parc. č. 1171/1, k. ú. Semošice.
b) RM souhlasí se stavbou vodovodní přípojky s následným napojením na hlavní vodovodní
řad za podmínky, že přípojka bude vybudována souběžně se stavbou hlavního řadu a ostatních
přípojek tak, aby nebylo později po provedení úpravy komunikace nutné do této úpravy
vstupovat samostatně. Stavba přípojky bude dojednána se zhotovitelem stavby města společností LS stavby s.r.o.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 29. Závěr
Místostarosta města ukončil schůzi RM v 18:30 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 08.09.2021 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 2021 jsou stanoveny takto: 22.09., 06.10.,
20.10., 03.11., 24.11., 08.12.2021.
Předběžné termíny zasedání ZM na II. pololetí 2021: 13.09., 01.11. a 06.12. 2021.
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Zapsala: Ing. Eva Princlová
tajemnice MěÚ
V Horšovském Týně 31.08.2021

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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