Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 58
ze dne 17.02.2021 na MěÚ v Horšovském Týně
Místo schůze: kancelář starosty města, náměstí Republiky 52, H. Týn
Začátek schůze: 15:00 hodin
Přítomni: Ing. Josef Holeček – on line, Mgr. Renáta Karbanová, MUDr. Ondřej Plášil, Iva
Peteříková, David Škopek
Dále přítomni: Ing. Eva Princlová – zapisovatelka – on line
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 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 57. 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.
58/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a Davida Škopka, kteří ho
zároveň podepisují.
b) RM schvaluje program 58. schůze Rady Města Horšovský Týn
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 58. schůze
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze;
2. Pacht části pozemku parc. č. 758/1 v k. ú. Horšovský Týn;
3. Smlouva o zřízení věcného břemene ke stavbě „Horšovský Týn, U Potoka, parc. č.
1239/1 - kNN“;
4. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí ke stavbě: „Vodovodní a kanalizační
přípojka k č. p. 200, Vodní ul.“;
5. Žádost o vyjádření ke stavbě garáže a rozšíření sjezdu k zahradě KN 1205/4 k. ú.
Horšovský Týn - Lazce ;
6. Zápis z jednání ÚIK – inventarizace majetku města za rok 2020;
7. Zápis z jednání Ústřední inventarizační komise – vyřazení majetku;
8. Žádost o odkoupení pozemku 1491 k. ú. Semošice;
9. Žádost o odkoupení pozemků parc. č. 1058/43, 1058/44, k. ú. H. Týn;
10. Žádost o vyjádření ke stavbě „Semošice, DO - kabel NN“ (Peřina) + smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti ke stavbě: „HT,
ul. Nádražní – vodovod a přeložka vodovodu“
12. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, SÚS - přeložka kNN“ (stavba
mostu Littrowa ul.) + smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
13. Kontrola činnosti PO – ZŠ H. Týn;
14. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost PK;
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15. Životní jubileum čestné občanky města;
16. Oznámení o změně hodin pro veřejnost – Česká pošta s. p., Horšovský Týn;
17. Smlouva o dílo č. SOD.2021.01.19.002-2.HT-Koupaliště-DPS;
18. Souhlas se zadáním akce - Dolní Metelsko – oprava MVN p. č. 323 KN;
19. Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) číslo: SUZB/6001/2021;
20. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020;
21. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného – Jan Hofmeister;
22. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného – Výrobna Antonie s.r.o.;
23. Podání žádosti o dotaci z dotačního programu PK – oprava objektu sýpky v H. Týně;
24. Studie třetí most;
25. Zápis z inventarizace ZŠ;
26. Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení;
27. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě;
28. Závěr.
Bod 2. Pacht části pozemku parc. č. 758/1 v k. ú. Horšovský Týn
Usnesení
58/2
a) RM vzala na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr města přenechat do nájmu/pachtu část pozemku parc. č. 758/1, ozn. jako díl X/2 o výměře 220 m² v k.ú. Horšovský Týn za účelem zřízení zahrádky, udržování a požívání případných
výnosů z propachtovaného pozemku. V průběhu lhůty byla městu doručena jedna žádost.
b) RM schvaluje pacht části pozemku parc. č. 758/1, ozn. jako díl X/2 o výměře 220 m² v
k. ú. Horšovský Týn. 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).
c) RM po projednání schvaluje návrh pachtovní smlouvy.
d) RM pověřuje starostu podpisem této pachtovní smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 3. Smlouva o zřízení věcného břemene ke stavbě „Horšovský Týn, U Potoka, parc.
č. 1239/1 - kNN“
Usnesení
58/3
a) RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-000005642/3/VB
mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín
zastoupené společností STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281, 346 01 Horšovský Týn. Věcné
břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování distribuční soustavy –
„Horšovský Týn, U Potoka, parc. č. 1239/1 - kNN“ a to na pozemku KN 1239/2, k.ú.
Horšovský Týn vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vlastníka a správce distribuční soustavy. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč/bm +
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DPH v platné výši, minimální sazba činí 10.000 Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 2483-451/2012 ze dne
19.02.2013. Celková náhrada činí 10.000 Kč + DPH v platné výši.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 4. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí ke stavbě: „Vodovodní a kanalizační
přípojka k čp. 200, Vodní ul.“
Usnesení
58/4
a) RM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování inženýrských sítí – kanalizační a vodovodní přípojka k rodinnému domu čp. 200, Vodní ul. a to na pozemcích města KN 2267/1, 2268 v k.ú.
Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se stavbou ve prospěch
oprávněného. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč + DPH v
platné výši. Rozsah zatížení pozemků věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu
č. 2934-3/2021 ze dne 22.01.2021, vyhotoveného na náklady oprávněného.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(5-4-1-0) Zdržel se Škopek - Usnesení bylo přijato
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 5. Žádost o vyjádření ke stavbě garáže a rozšíření sjezdu k zahradě KN 1205/4 k. ú.
Horšovský Týn - Lazce
Usnesení
58/5
a) RM projednala o souhlas se stavbou garáže a rozšířením stávajícího vjezdu na pozemek
parc. č. 1205/4 – zahrada, k. ú. Horšovský Týn (jedná se o vjezd do nově budované garáže).
Rozšířený vjezd bude umístěn na pozemku města parc.č. 2382/1, k. ú. Horšovský Týn (část
Lazce). Jedná se o plochu vjezdu cca 5 x 2 m
b) RM souhlasí se stavbou garáže a vjezdu do garáže dle předložené situace za podmínek:
1. na úpravu sjezdu na pozemku města bude využit pouze štěrk, případně jen stavební materiály, které se dají případně rozebrat a odstranit např. zámková dlažba, zatravňovací tvárnice,
2. vjezd nesmí zasáhnout do stávající komunikace, 3. odvod dešťových vod ze stavby garáže
musí být sveden a likvidován na pozemku vlastníka nemovitosti, nesmí stékat na pozemek
města, 4. na tuto část pozemku – umístění vjezdu, bude s žadatelkou uzavřena nájemní smlouva.
c) RM ukládá OMIM zveřejnit záměr města, kterým se přenechá do pronájmu část pozemku
parc. č. 2382/1 v k. ú. Horšovský Týn, o výměře 10 m² za účelem rozšíření vjezdu na
pozemek. Pachtovné 10 Kč/m²/rok je každoročně navyšováno o inflační koeficient uznaný
státem a zveřejněný ČSÚ. Po uplynutí lhůty zpět do jednání RM.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 6. Zápis z jednání ÚIK – inventarizace majetku města za rok 2020
Usnesení
58/6
RM bere na vědomí zápis z jednání Ústřední inventarizační komise o provedení inventarizace
majetku města Horšovský Týn ke dni 31.12. 2020.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Zápis z jednání Ústřední inventarizační komise – vyřazení majetku
Usnesení
58/7
a) RM bere na vědomí zápis z jednání Ústřední inventarizační komise.
b) RM na návrh ÚIK schvaluje vyřazení majetku města na středisku správa v celkové částce
92.187,20 Kč (poškozený kancelářský nábytek, nefunkční monitory, tiskárna) dle jednotlivých
zápisů na Protokolech o vyřazení majetku.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM a OFŠ, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Žádost o odkoupení pozemku 1491 k. ú. Semošice
Usnesení
58/8
a) RM projednala doplněnou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 1491 – travní porost o výměře 855 m² v k. ú. Semošice, (žádost o odkoupení pozemku byla projednávána RM dne
20.01.2021).
b) RM ukládá OMIM připravit podklady do jednání ZM s doporučením RM předmětný
pozemek neprodávat.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 9. Žádost o odkoupení pozemků parc. č. 1058/43, 1058/44, k. ú. H. Týn
Usnesení
58/9
a) RM projednala žádost o odkoupení pozemků města parc. č. 1058/43 o výměře 166 m² a
1058/44 o výměře 208 m², vše trvalý travní porost, k.ú. Horšovský Týn. Jedná se o pozemky
sousedící s pozemky žadatele, části těchto pozemků nově označených jako parc. č. 1058/63
odkoupeny žadatelem v r. 2020.
b) RM ukládá OMIM připravit podklady do ZM s doporučením schválit záměr města prodeje
pozemků za cenu stanovenou ZM při odkoupení části těchto pozemků nově označených jako
parc. č. 1058/63 ve výši 100 Kč/m².
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 10. Žádost o vyjádření ke stavbě „Semošice, DO - kabel NN“ (Peřina) + smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
58/10
a) RM projednala novou žádost projektanta společnosti ProjektEL s.r.o., Masarykova 436,
Klatovy o uzavření nové Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IE-12-0007919/1/VB „ Semošice, DO, kabel NN“, která se dotkne
pozemků města KN 1434, 1814, 1768, 1826, 1767, 1843, 615,, k.ú. Semošice, která bude
uzavřena mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín. (původní
smlouva schválena RM dne 20.01.2021, bod 56/13). Nová výše náhrady byla dle
předložených výpočtů zástupcem budoucí strany oprávněné stanovena ve výši 6.000 Kč.
b) RM nesouhlasí s výší jednorázové náhrady uvedené v nové smlouvě o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene dle předložených výpočtů a požaduje, aby jednorázová náhrada za
věcné břemeno byla stanovena v tomto případě na základě znaleckého posudku,
vyhotoveného na náklady oprávněného (ČEZ Distribuce a.s.) a to až na základě skutečného
provedení stavby, tedy před uzavřením vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti ke stavbě:
„HT, ul. Nádražní – vodovod a přeložka vodovodu“
58/11
a) RM schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. 8091/26-880/33210/2021 ke stavbě „HT, ul. Nádražní – vodovod a přeložka vodovodu“,
která se dotkne pozemku parc.č. 2578/1, k.ú. Horšovský Týn – vlastníkem silnice I/26 je
Česká republika – příslušnost hospodařit s majetkem státu ŘSD ČR. Celková předpokládaná
jednorázová náhrada činí 3.682.139,02 Kč bez DPH, které bude v částce připočteno v platné
výši. Splatnost faktury na úhradu náhrady je 30 dní, pokud nebude uzavřena vlastní smlouva o
zřízení věcného břemene v roce podpisu smlouvy o budoucí smlouvě, bude sazba navýšena
každoročně o platný koeficient inflace až k datu vypracování smlouvy o zřízení věcného
břemene.
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 12. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, SÚS - přeložka kNN“
(stavba mostu Littrowa ul.) + smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
58/12
a) RM projednala žádost projektanta společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně
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1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, SÚS – přeložka
kNN“, která se dotkne pozemků města parc.č. 2585/52, 2578/30 k.ú. Horšovský Týn V rámci
této stavby dojde k přeložce kabelů NN v rámci rekonstrukce mostu přes řeku Radbuzu v
Littrowě ul., Horšovský Týn. Na pozemku města parc. č. 3754/2 bude dočasně po dobu
stavby postavena rozpojovací skříň typu SR822, která bude po dokončení stavby
demontována.
b) RM souhlasí se stavbou dle předložené situace. Podmínky pro vstup na pozemek města
dotčeného stavbou určí správce místních komunikací a veřejného prostranství – BYTES HT
spol. s.r.o. Horšovský Týn, zhotovitel stavby uzavře před zahájením prací s touto společností
dohodu o užívání pozemků.
c) RM schvaluje trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která
bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn, společností ČEZ Distribuce a.s. a investorem
stavby „Rekonstrukce mostu ev.č. 193-22b Horšovský Týn“, kterým je Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p.o., která uhradí náklady na zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč +
DPH v platné výši.
d) RM pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 13. Kontrola činnosti PO – ZŠ H. Týn
Usnesení
58/13
RM bere na vědomí informaci o hospodaření PO – ZŠ Horšovský Týn za rok 2020.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 14. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost PK
Usnesení
58/14
a) RM vzala na vědomí Žádost o poskytnutí účelové dotace, kterou žadatel - Plzeňský kraj,
žádá poskytovatele - Město Horšovský Týn o poskytnutí dotace ve výši 176.190 Kč za účelem
zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2021.
b) RM postupuje žádost do zasedání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší KS, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 15. Životní jubileum čestné občanky města
Usnesení
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58/15
a) RM vzala na vědomí oznámení starosty o jubileu čestné občanky paní Wilmy Abeles
Iggers.
b) RM bere na vědomí zápis kulturní komise ze dne 11.2.2021
c) RM se ztotožňuje s usnesením kulturní komise bod 3A – zaslání písemností o našem městě
včetně blahopřání oslavenkyni.
d) RM ukládá komisi shromažďovat podklady pro tvorbu kroniky města Horšovský Týn.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší starosta, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 16. Oznámení o změně hodin pro veřejnost – Česká pošta s.p., Horšovský Týn
Usnesení
58/16
RM bere na vědomí oznámení České pošty, s. p. o trvalé změně hodin pro veřejnost, která se
týká zrušení sobotní otevírací doby od 01.03.2021 z provozních důvodů.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší KS, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod. 17. Smlouva o dílo č. SOD.2021.01.19.002-2.HT-Koupalište-DPS
Usnesení
58/17
RM schvaluje Smlouvu o dílo, číslo smlouvy Zhotovitele: SOD.2021.01.19.002-2.HTKoupaliste-DPS mezi městem Horšovský Týn (klient) a společností Obrys VAS, projektový
ateliér s.r.o., se sídlem Jasmínová 383/9, 32600 Plzeň, Česká republika IČO 09087648,
(zhotovitel). Předmětem díla je vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby
(DPS) k akci Novostavba koupaliště v Horšovském Týně v rozsahu dříve zpracované
projektové dokumentace, na niž bylo vydáno společné povolení. Dokumentace bude
obsahovat všechny stavební objekty jako předchozí stupeň včetně nezbytných profesních částí
k provozu areálu koupaliště i včetně související dopravní a technické infrastruktury. Součástí
Díla bude i vyhotovení soupisu prací a kontrolního rozpočtu tak, aby bylo možno na základě
dokumentace i soupisu prací vybrat výběrovým řízením generálního dodavatele stavby.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, starosta, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 18. Souhlas se zadáním akce - Dolní Metelsko – oprava MVN p. č. 323 KN
Usnesení
58/18
RM ukládá odboru OMIM realizovat výběrové řízení na akci Dolní Metelsko – oprava MVN
p. č. 323 KN.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, KS, pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 19. Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) číslo: SUZB/6001/2021
Usnesení
58/19
a) RM schvaluje Smlouvu o umístění zařízení (bezúplatná) číslo: SUZB/6001/2021 týkající se
umístění ukazatele rychlosti v Masarykově ulici v H. Týně mezi Městem Horšovský Týn
a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší místostarosta, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 20. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020
Usnesení
58/20
RM vzala na vědomí výroční zprávu podle §18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím za rok 2020. Zprávu předložila tajemnice. Zpráva bude umístěna na webových
stránkách úřadu.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší KS, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 21. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného – Jan Hofmeister
Usnesení
58/21
a) RM projednala žádost pana Jana Hofmeistra, IČO 635022853 o poskytnutí slevy
z nájemného prostoru sloužícího k podnikání (Dobrovského 253, H. Týn – 10,50 m²)
z důvodu dodržování opatření proti šíření koronaviru.
b) RM souhlasí s poskytnutím slevy z nájemného z prostoru sloužícího k podnikání ve výši
100 % za měsíc leden 2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 22. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného – Výrobna Antonie s.r.o
Usnesení
58/22
a) RM projednala žádost jednatelky firmy Výrobna Antonie s.r.o., IČO 05688990,
o poskytnutí slevy z nájemného prostoru sloužícího k podnikání (Nádražní 73, H. Týn –
111,40 m²) z důvodu dodržování opatření proti šíření koronaviru.
b) RM souhlasí s poskytnutím slevy z nájemného z prostoru sloužícího k podnikání ve výši
70 % za měsíc leden 2021.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší Bytes HT, pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 23. Podání žádosti o dotaci z dotačního programu PK – oprava objektu sýpky v H.
Týně
58/23
RM souhlasí s podáním žádosti o finanční prostředky z dotačního programu Plzeňského
kraje ,,Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ na rok 2021 na opravu
objektu sýpky v Horšovském Týně.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší KS, místostarosta, pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 24. Studie třetí most
58/24
a) RM projednala cenovou nabídku Ing. arch. Veroniky Šindlerové, Ph.D., autorizované
architektky ČKA č. 04 019, Jaroslava Haška 1051/5, 434 01 Most, IČ 71843647, na
konzultační činnost týkající se posouzení záměru propojení severní části města se silnicí I/26
(třetí most). b) RM souhlasí s objednáním výše uvedeného posouzení záměru v rozsahu do 70
hodin (hodinová sazba činí 700 Kč/hod bez DPH).
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 25. Zápis z inventarizace ZŠ
Usnesení
58/25
a) RM bere na vědomí zápis z jednání inventarizační komise Základní školy Zámecký
park Horšovský Týn.
b) RM schvaluje vyřazení majetku Základní školy Horšovský Týn na návrh
inventarizační komise ZŠ (poškozený nábytek, nefunkční PC atd.) dle jednotlivých
zápisů a žádostí o vyřazení majetku.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší ředitel ZŠ, na vědomí MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 26. Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
Usnesení
58/ 26
a) RM schvaluje smlouvu číslo: Z_S14_12_81200777766 o smlouvě budoucí o
realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi
Městem Horšovský Týn a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO:
24729035
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 27. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě
Usnesení
58/27
a) RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV(NN) číslo:
21_SOBS02_4121754339 mezi Městem Horšovský Týn a ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO:24729035
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 28. Závěr
Starosta města ukončil jednání RM v 17:00 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 03.03.2021 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: 17.03., 31.03., 14.04.,
28.04., 12.05., 26.05., 09.06., 23.06.2021.
Předběžné termíny zasedání ZM na I. pololetí 2021: 22.03., 10.05., 21.06.2021
Zapsala: Ing. Eva Princlová
V Horšovském Týně 22.02.2021

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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