Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 54
ze dne 16.12.2020 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 53
53/16 RM projednala návrh nových pravidel na parkování vozidel na náměstí Republiky,
Horšovský Týn. RM ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství, Městské policii
a odboru majetku a investic vyjádřit se k pravidlům nejpozději do 15.12.2020. Vyřizuje
ODSH, MP, OMIM.

Kontrola plnění usnesení ZM č. 15 konaného dne 14.12.2020
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
1. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil; Pro účely
RM vyřadit u usnesení.
2. schvaluje program 15. jednání ZM v předloženém znění; Pro účely RM vyřadit
u usnesení.
3. bere na vědomí zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení
jednání ZM č. 14 ze dne 2.11.2020; Pro účely RM vyřadit u usnesení.
4. bere na vědomí zprávu z jednání Finančního výboru ZM; Vyřizuje KS. Pro účely RM
vyřadit u usnesení.
5. bere na vědomí informaci o jednání Kontrolního výboru ZM. Kompletní zpráva o plnění
úkolu zadaného ZM bude předložena do příštího jednání ZM; Vyřizuje KS. Pro účely
RM vyřadit u usnesení.
6. schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem,
kterou dojde k převodu pozemků parc. č. 2578/11 a 2725/20, k. ú. Horšovský Týn
z vlastnictví ČR – příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví
města Horšovský Týn; Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit u usnesení.
7. schvaluje prodej pozemku parc. č. 1582/114 – orná půda o výměře 866 m² v k. ú.
Horšovský Týn. Kupní cena je stanovena ve výši 1200 Kč/ m², která bude navýšena
o sazbu DPH. Prodej pozemku se uskuteční za těchto podmínek:
 kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci (poměrnou
část nákladů na vyhotovení geometrického plánu, správní poplatek pro vklad práva do
katastru nemovitostí)
 kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy,
 uhrazená peněžní jistota ve výši 50.000 Kč se při podpisu kupní smlouvy stává
součástí kupní ceny. Odstoupí-li zájemce od svého záměru po rozhodnutí o jeho
žádosti (nabídce) v zastupitelstvu města, peněžní jistota propadá ve prospěch města.
 pozemek parc.č. 1582/114 je zatížen věcným břemenem – služebností ve prospěch
ČEZ distribuce a.s. - ochranné pásmo vedení NN akce: „Horšovský Týn, DO, Lidická,
1582/79 – kNN“,
 v pozemku parc.č. 1582/114 může být uložen průmyslový (užitkový) vodovod, jehož
součástí je doprovodný zemní kabel NN náležející vlastníkovi objektu č. 194,
Masarykova ul., Horšovský Týn,
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na prodávaném pozemku bude zřízeno předkupní právo jako věcné právo. 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, nabídnout zpět
prodávajícímu, předkupní právo bude zřízeno min. do doby kolaudace stavby RD (den
vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí v právní moci, resp. den
vydání dokladu o přidělení čísla popisného);
kupní smlouva bude obsahovat ujednání o výhradě zpětné koupě, kterou vznikne
kupujícímu povinnost převést na požádání věc prodávajícímu za úplatu zpět, pokud
kupující nezíská kolaudační souhlas k užívání RD na prodávaném pozemku resp.
doklad o přidělení čísla popisného na prodávaném pozemku do 5let ode dne uzavření
kupní smlouvy. Výše úplaty bude shodná s výší kupní ceny při prodeji pozemku;
v kupní ceně jsou zahrnuté i náklady na vybudování přípojky pro odvod dešťových
vod, přípojky pro odvod splaškových vod, vodovodní přípojky, plynovodní přípojky
na veřejné části pozemku (na hranici pozemku),
součástí kupní ceny dále budou náklady na stavby částí přípojek sítí umístěných na
pozemku kupujícího (vodoměrná a revizní šachta na vodovodní přípojce, kontrolní a
revizní šachty na dešťové a splaškové kanalizaci, elektrická a plynová skříň, vše
včetně montáží, náklady na připojení odběrného místa NN apod.) v celkové výši
98.338,03 Kč,
kupující bude povinen zaplatit smluvní pokutu v případě, že nedokončí na
prodávaném pozemku do 5let od podpisu kupní smlouvy stavbu rodinného domu, ve
výši 100.000 Kč, se splatností do 60 dnů ode dne doručení výzvy. V případě, že
smluvní pokuta nebude uhrazena včas a v předepsané výši, určuje se penále ve výši
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacení smluvní pokuty se nedotýká
nároku prodávajícího na náhradu škody, kterou kupující porušením smluvních
povinností plynoucích z uzavřených smluv způsobil, a to v plné výši;
kupující je povinen zajistit opatření na odvodňovacím zařízení při respektování
stávajícího stavu;
kupující je povinen dodržet Podmínky pro umístění stavby rodinných domů Obytné
zóny Lidická, Horšovský Týn – II. etapa a podmínky platné územní studie "U Obory";
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit u usnesení.

8. mění svoje usnesení č. 14/2020 bod 11. ze dne 02.11.2020 takto: slova „ … manželům M.“
se nahrazují slovy „panu M.“; Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit u usnesení.
9. bere na vědomí důvodovou zprávu pořizovatele o pořizování Změny č. 3 územního plánu
Horšovský Týn a předložení návrhu na vydání Změny č. 3 územního plánu Horšovský
Týn s jejím odůvodněním; Vyřizuje OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
10. souhlasí s předloženým návrhem Změny č. 3 územního plánu Horšovský Týn a vydává
v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, s § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění, změnu č. 3 územního plánu Horšovský Týn s jejím odůvodněním,
jako opatření obecné povahy, po předchozím ověření jeho souladu se stanovisky DO,
stanoviskem KÚ, politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem; Vyřizuje OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
11. schvaluje podání žádosti o dotaci na demolici objektu bydlení Podražnice č. p. 17 na
pozemcích p. č. 2051/1 a 2051/3 k. ú. Podražnice; Vyřizuje OMIM, KS. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
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12. schvaluje projekt následného využití revitalizovaného území po demolici objektu –
„Rozšíření návsi Podražnice“; Vyřizuje OMIM, KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení
13. zmocňuje RM k provedení rozpočtového opatření č. 6 pro rok 2020. RM může upravit
jednotlivé položky rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol, provádět přesuny a to jak v
příjmové, tak výdajové části rozpočtu města. Na nejbližším jednání ZM bude rozpočtové
opatření č. 6/2020 dáno ZM na vědomí; Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
14. schvaluje přidání položky v kapitole 3 - Záležitosti kultury a sportu – Víceúčelové hřiště
za základní školou Zámecký park ve výši 700 tis. Kč. Částka bude čerpána z rezervy na
nepředpokládané výdaje; Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
15. schvaluje rozpočet města Horšovský Týn na rok 2021 s celkovými příjmy ve výši 153.740
tis. Kč, celkovými výdaji ve výši 236.740 tis. Kč, financování činí 83.000 tis. Kč s
projednanými změnami. Rozpočet je schválen jako schodkový s napojením zdrojů
z minulých let; Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
16. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 v souladu s § 3 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění; Vyřizuje
OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
17. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnuti dotace mezi Městem Horšovský Týn
a Tělovýchovnou jednotou Dynamo Horšovský Týn, z.s. na pokrytí části provozních
nákladů r. 2021 na údržbu sportovního zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo ve výši 270
tis.Kč; Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
18. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn
a Tělovýchovnou jednotou Dynamo Horšovský Týn, z.s. na pokrytí části provozních
nákladů r. 2021 na správce stadionu ve výši 420 tis. Kč; Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
19. schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ve výši jedné zákonem stanovené měsíční
odměny starostovi města Ing. Josefu Holečkovi za:
 velmi významný podíl na vyjednání směny nemovitostí s Plzeňským krajem (nové
pozemky v obytné zóně v Lidické ulici),
 organizování a realizaci opatření proti šíření nového koronaviru,
 koordinaci postupu prací s ŘSD a CHVaK při realizování celoplošné opravy vozovky
na I/26 a následných oprav objízdných tras,
 koordinaci podání žádosti a vyřizování podkladů pro získání dotace na akci
„REKONSTRUKCE MASARYKOVY ULICE V HORŠOVSKÉM TÝNĚ – STEZKA
PRO PĚŠÍ A CYKLISTY“; Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
20. schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ve výši jedné zákonem stanovené měsíční
odměny místostarostovi města Davidu Škopkovi za:
 podporu spolkové činnosti ve městě a administraci dotací poskytovaných městem
Horšovský Týn,
 významný podíl na realizaci akce „Rekonstrukce Plzeňské ulice v Horšovském Týně
II. etapa“,
 významný podíl na realizaci akce „SPORTOVIŠTĚ SE ZÁZEMÍM – AREÁL ZŠ
HORŠOVSKÝ TÝN“,
 organizování a realizaci opatření proti šíření nového koronaviru; Vyřizuje OFŠ. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
21. bere na vědomí termíny zasedání ZM na I. pololetí 2021. Předběžné termíny zasedání ZM
na I. pololetí 2021 jsou 1.2., 22.3., 10.5., 21.6.2021; Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
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Nové body k projednání
54/1 RM bere na vědomí informaci o změně názvu společnosti z: „Lesní stavby s.r.o.“ na:
LS stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko, IČO: 648 34 042, která je generálním dodavatelem stavby „Výstavba kanalizace a vodovodu v obci Semošice“. Bude uzavřen Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o dílo. RM schvaluje předložený návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
a pověřuje starostu jeho podpisem. Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
54/2 RM projednala žádost o prodloužení nájmu části pozemků v lokalitě „bažantnice“ parc.
č. 1039/3 a 1039/4 v k. ú. Horšovský Týn o výměře 4.500 m2 do 31.12.2021. RM po
projednání schvaluje návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o pachtu. RM pověřuje starostu
podpisem dodatku. Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
54/3 RM projednala žádost o prodloužení nájmu části pozemku v lokalitě „bažantnice“ parc.
č. 1039/1 v k. ú. Horšovský Týn o výměře 1.800 m2 do 31.12.2021. RM po projednání
schvaluje návrh Dodatku č. 7 ke smlouvě o pachtu. RM pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku. Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
54/4 RM projednala žádost společnosti LST a.s. o prodloužení nájmu části pozemků
v lokalitě „bažantnice“ parc. č. 1039/1, 1039/2, 1039/3, 1039/9 v k. ú. Horšovský Týn
o výměře 2.600 m2 a jiné stavby bez čp. na pozemku parc. č. 1039/6 v k. ú. Horšovský Týn do
31.03.2021. RM po projednání schvaluje návrh Dodatku č. 8 k nájemní smlouvě mezi městem
Horšovský Týn a LST a.s. RM pověřuje starostu podpisem dodatku. Řeší OMIM. Pro účely
RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
54/5 RM projednala a souhlasí s cenovým navýšením akce: „Stavební úpravy radnice
Horšovský Týn“ o částku 238.419,90 Kč (bez DPH) z důvodu provedení změn stavby. Ke
smlouvě o dílo s firmou DSP – Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčkova 6, 344 01
Domažlice, IČO 25200631, bude na tyto změny uzavřen Dodatek č. 1. RM po projednání
schvaluje předložený návrh Dodatku č. 1 a pověřuje starostu jeho podpisem. Řeší OMIM, pro
účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
54/6 RM projednala dopis týkající se změny materiálu povrchu vjezdu do jeho nemovitosti ze
zatravňovacích tvárnic na asfaltobeton. RM souhlasí se změnou materiálu povrchu vjezdu ze
zatravňovacích tvárnic na asfaltobeton za podmínky, že vlastník dotčené nemovitosti bude
seznámen s tím, že nemusí docházet ke vsaku dešťových vod a zároveň může docházet ke
stékání dešťových vod z pozemku města (veřejné komunikace) na pozemek vlastníka. Město
nebude poskytovat finanční náhradu za případné škody vzniklé tímto stavem. Řeší OMIM,
pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
54/7 RM projednala doplnění žádosti projektanta společnosti STEMONT JS s.r.o. Horšovský
Týn o vyjádření ke stavbě „H. Týn, DO, Velké Předměstí – kNN“ (ul. U Potoka), která se
dotkne pozemků města KN 1239/1, 1239/2, k.ú. Horšovský Týn (u pozemku parc. č. 1239/2
došlo k převodu pozemku od Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci na město)
a návrh Dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. RM souhlasí se
stavbou dle předložené situace. Ostatní podmínky uvedené v usnesení RM ze dne 5.2.2020,
bod 34/5 zůstávají v platnosti. RM schvaluje návrh Dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene ke stavbě H. Týn, DO, Velké Předměstí – kNN, IV -12-0015595/2/
VB“, kterým dojde k rozšíření smlouvy o pozemek parc.č. 1239/2, k. ú. Horšovský Týn,
ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit
z usnesení. (5-5-0-0)
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54/8 RM bere na vědomí zápis z jednání Ústřední inventarizační komise. RM na návrh ÚIK
schvaluje vyřazení majetku města na středisku správa v celkové částce 70.007,15 Kč (drobné
elektrospotřebiče – např. varné konvice, poškozené kancelářské židle a nábytek, nefunkční
PC, tiskárna, atd.) dle jednotlivých zápisů na Protokolech o vyřazení majetku. RM na návrh
ÚIK schvaluje předložený soupis rozpracovaných investic navržených jako zmařené investice
s následným vyřazením z účetní evidence. Pro účely RM vyřadit z usnesení. Řeší OMIM
a OFŠ. (5-5-0-0)
54/9 RM projednala a schvaluje Příkazní smlouvu s GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská
2632, 370 04 České Budějovice (příkazník) na inženýrskou činnost spočívající se
zpracováním žádosti na akci „Tasnovice – vrt HV-1 a připojení vrtu HV-1“ o poskytnutí
podpory ze „Státního fondu Životní prostředí“, vyhlášené ve výzvě č. 2/2018 Ministerstva
životního prostředí ČR. Dále s vykonáním činností a úkonů souvisejících se zpracováním
podkladů pro vyhotovení Smlouvy se SFŽP, se zajištěním činností v procesu zadávání
veřejných zakázek pro výše uvedenou dle zákona 134/2016 Sb., v rozsahu dle přílohy č. 1 této
smlouvy a dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020 a to samostatně
pro: Vrt a napojení nového vodního zdroje. Dále se příkazník zavazuje zajistit Závěrečné
vyhodnocení akce dle podmínek SFŽP. Odměna za provedení díla se sjednává v celkové výši
60.000 Kč bez DPH a skládá se z jednotlivých částí podle čl.. II smlouvy. RM zároveň
projednala návrh plné moci k zadání VZ a pověřuje starostu podpisem plné moci. Vyřizuje
OMIM, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
54/10 RM projednala nabídku firmy ARCH consulting s.r.o., se sídlem Sluštická 873/6,
100 00 Praha 10, IČO 28779479, na zpracování analýzy a návrhových opatření v odpadovém
hospodářství pro město Horšovský Týn za celkovou cenu 145.000 Kč bez DPH. Vyřizuje
starosta, OŽP. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
54/11 RM schvaluje rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022
a 2023 zřízených příspěvkových organizací: Mateřská škola Horšovský Týn, IČ 75006278,
Základní škola Horšovský Týn, IČ 48343013, Základní umělecká škola Horšovský Týn, IČ
65571860, Městské kulturní zařízení Horšovský Týn, IČ 00376426, Chráněná dílna
Horšovský Týn, IČ 69980951. Rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací
jsou zveřejněny na internetových stránkách města. RM zároveň schvaluje odpisový plán na
rok 2021 předložený Základní uměleckou školou Horšovský Týn p.o. Vyřizuje OFŠ. Pro
účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
54/12 RM bere na vědomí předloženou Výroční zprávu o činnosti Základní školy Horšovský
Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace za školní rok 2019/2020. Vyřizuje OFŠ. Pro
účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
54/13 RM vzala na vědomí informaci o průběhu oprav sociálního zařízení v kině Horšovský
Týn. Z časových důvodů dojde do konce roku 2021 pouze k opravě stávajícího sociálního
zařízení v kině. Druhá etapa prací bude přesunuta na rok 2021. Schválená částka na tuto akci
bude vykázána v rámci finančního vypořádání příspěvkové organizace MKZ Horšovský Týn.
Vyřizuje ředitelka MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
54/14 RM projednala Žádost ředitelky MKZ o povolení použití městského znaku na nové
propagační a reklamní předměty. RM schvaluje použití městského znaku na nové propagační
a reklamní předměty. Vyřizuje ředitelka MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
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54/15 RM projednala žádost ředitelky MKZ o povolení použít otevřený oheň na veřejném
prostranství města, konkrétně na horní části náměstí Republiky 20. 12. 2020 od 9:00 do 18:00
hodin v rámci akce Vánoční jarmark. Charakter akce bude záviset na platných vládních
opatřeních. RM souhlasí s použitím otevřeného ohně na veřejném prostranství města při akci
Vánoční jarmark 2020 za předpokladu dodržení podmínek bezpečnosti návštěvníků a požární
ochrany a s ohledem na platná vládní opatření. Vyřizuje ředitelka MKZ. Pro účely RM vyřadit
z usnesení. (5-5-0-0)
54/16 RM schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní období 2021.
Schválený sazebník bude zveřejněn na webu města v sekci povinné informace. Vyřizuje KS.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
54/17 RM projednala žádost o zavedení pevného internetu do obce Podražnice. RM
nevyhovuje žádosti a konstatuje, že město Horšovský Týn nezajišťuje rozvody
telekomunikačních sítí. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
54/18 RM při schůzi č. 53 pod bodem 53/16 projednala návrh nových pravidel na parkování
vozidel na náměstí Republiky, Horšovský Týn, kde RM ukládá odboru dopravy a silničního
hospodářství, Městské policii a odboru majetku a investic vyjádřit se k pravidlům nejpozději
do 15.12.2020. RM 54/18 projednala připomínky a návrhy a ukládá právničce města
zapracovat připomínky k pravidlům a poté vrátit zpět do RM. Zároveň RM ukládá firmě
Bytes HT činit kroky ke změně dopravního značení v dolní části náměstí dle návrhu. Vyřizuje
ODSH, MP, OMIM, Bytes HT. (5-5-0-0)
54/19 RM projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.09.2020 mezi
městem Horšovský Týn a Šumavské zahrady s.r.o., Pod Vodárnou 407, 340 21 Janovice nad
Úhlavou, IČO 29112958 na akci „Revitalizace zahrady při ZŠ Horšovský Týn, v přírodním
stylu – I. etapa – učíme se venku“. Důvodem je hodnota víceprací v celkové hodnotě
19.550 Kč bez DPH. Konečná cena díla je 801.453,75 bez DPH, cena včetně DPH činí
969.759,03 Kč. RM souhlasí s cenou víceprací a s návrhem dodatku č. 1 a pověřuje starostu
podpisem dodatku č. 1. Vyřizuje starosta, OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
54/20 RM vzala na vědomí zprávu o výsledku kontroly a dozoru nad usnesením RM přijatém
na 46. schůzi dne 26.10.2020, týkající se rozšíření tréninkové doby v motokrosovém areálu.
K tomuto podnětu si MVČR vyžádalo podklady, které byly odeslány ke kontrole. MVČR
sdělením ze dne 1.12.2020 konstatovalo, že v uvedené podnětu se jedná o dodatek ke smlouvě
k soukromoprávním vztahu, který není v kompetenci MVČR a doporučilo podateli využít jiné
možnosti řešení problému. Zároveň MVČR provedlo dozor a doporučilo nápravu náležitostí
zápisů ze schůze rady města podle § 111 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů. RM po projednání uložila tajemnici vyhotovovat zápisy dle
doporučení. Vyřizuje tajemnice. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
54/21 RM projednala a bere na vědomí nápravu zápisu ze 46. schůze Rady města Horšovský
Týn ze dne 26.10.2020 podle § 101 odst. 3 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění, a ukládá tajemnici odeslat zprávu a vyjádření na dozorový orgán MVČR.
Vyřizuje tajemnice. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
54/22 RM konstatuje, že proběhlo ústní jednání se zástupci Nájemního družstva Horšovský
Týn a přizvaného právního zástupce, ve věci převodu spoluvlastnického podílu města
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k nemovitostem č. p. 273, 274, 275, 276 Vančurova ul. včetně pozemků. Právní zástupci
obou stran předloží návrh na vypořádání. Vyřizuje OMIM, JUDr. Šůsová. Pro účely RM
vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
54/23 RM projednala a schválila návrh dodatku č.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 12.12.2019
se společnosti ZENKL CB, spol. s r.o. se sídlem Jírovcova 1866/2, 370 01 České Budějovice,
IČO 28131339, jehož předmětem je Dohoda o zrušení závazků a ukončení smlouvy. RM
zároveň pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě. Vyřizuje starosta, na vědomí
OMIM. Pro účely RM vřadit z usnesení. (5-5-0-0)
54/24 RM projednala návrh cenové nabídky na modernizaci internetových stránek a převod
dat pro město Horšovský Týn od firmy Galileo Corporation s.r.o., Bzenecká 4808, 430 04
Chomutov, IČO 25448714 za celkovou cenu 34.050 Kč. RM souhlasí s cenovou nabídkou
a objednáním. Vyřizuje KS. Pro účely RM (5-5-0-0)
54/25 RM projednala návrh RO č. 6/2020, kterou předložil vedoucí OFŠ. RM po projednání
schvaluje RO č. 6/2020 rozpočtu města Horšovský Týn a věc postupuje do příštího zasedání
ZM na vědomí. (5-5-0-0)
54/26 RM vzala na vědomí informaci starosty o došlých indikativních nabídkách na
poskytnutí úvěru na realizaci akce „Koupaliště Horšovský Týn“. Osloveny byly tři finanční
společnosti – Raiffeisenbank a.s., Komerční banka a,s. a ČSOB a.s. RM po projednání
schvaluje jako nejvýhodnější indikativní nabídku Komerční banky a.s.. Jedná se o financování
investičního úvěru ve výši 75.000.000 CZK na výstavbu koupaliště. RM souhlasí s variantou
splatnosti úvěru 10 let, úroková sazba pevná po celou dobu úvěru 1,08% p. a., úvěr bez
zajištění. Poplatky za zpracování úvěru, za realizaci úvěru, za spravování úvěru zdarma.
Poplatek za rezervaci zdrojů 0 % p.a. z nečerpané části úvěru po dobu čerpání úvěru. Vyřizuje
starosta, OFŠ, na vědomí OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
54/27 RM projednala nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k převodu
pozemku – parc. č. 86/3 – travní porost o výměře 10 m 2, k. ú. Oplotec. Jedná se o pozemek
sousedící se silnicí, město není vlastníkem této silnice a ani sousedních pozemků. RM
neschvaluje podání žádosti o převod pozemku parc. č. 86/3, k. ú. Oplotec do vlastnictví
města. Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
54/28 RM projednala nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k převodu
pozemku – parc. č. 1066/4 – travní porost o výměře 69 m 2, k. ú. Horšovský Týn. Jedná se
o pozemek sousedící s přístupovou cestou do „betonárky“, město není vlastníkem této cesty
a ani sousedních pozemků. RM neschvaluje podání žádosti o převod pozemku parc. č. 1066/4,
k. ú. Horšovský Týn do vlastnictví města. Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení. (55-0-0)
54/29 RM projednala a schválila návrh ceníku zahradnických prací a svoz SKO pro město
Horšovský Týn na rok 2021, který předložila firma Bytes HT spol. s r.o., Pivovarská 22,
346 01 Horšovský Týn. Vyřizuje Bytes HT, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (5-5-0-0)
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Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením
ruky.

Zapsala: Ing. Eva Princlová
v Horšovském Týně dne 21.12.2020

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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