Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 87
ze dne 27.04.2022 na MěÚ v Horšovském Týně
Místo schůze: kancelář starosty města, náměstí Republiky 52, H. Týn
Začátek schůze: 15:00 hodin
Přítomni: Ing. Josef Holeček, David Škopek,
Mgr. Renáta Karbanová
Dále přítomni: Ing. Eva Princlová

MUDr. Ondřej Plášil, Iva Peteříková,

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 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 schůze.
Starosta konstatoval, že zápis z 86. schůze Rady města Horšovský Týn (dále jen RM) byl
ověřovateli ověřen a odpovídá skutečnosti. Nebyly podány žádné námitky proti zápisu. Jako
zapisovatele určil starosta tajemnici Ing. Evu Princlovou.
Usnesení
87/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a Davida Škopka, kteří ho
zároveň podepisují.
b) RM schvaluje program 87. schůze Rady Města Horšovský Týn
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 87. schůze Rady města Horšovský Týn
Bod 1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze
Bod 2. Směna části poz. parc. č. 532/2 a části poz. parc. č. st. 8, k.ú. Hašov
Bod 3. Směna poz. parc.č. 92 a části poz. parc.č. 116/4, k. ú. Tasnovice
Bod 4. Žádost o odkoupení části pozemků parc. č. 1102/1 a 2975/1, k. ú. H. Týn, ulice
Výhledy
Bod 5. Ukončení nájemní smlouvy o přenechání pozemku do nájmu – pozemek parc. č. 712/8
o výměře 314 m2, k.ú. Horšovský Týn
Bod 6. Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně – dokončení 2022 výsledky zadávacího
řízení
Bod 7. Zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 74, díl VIII/18 v k.ú.
Horšovský Týn – zahrádka – lokalita klášter
Bod 8. Pověření k výkonu opatrovnictví
Bod 9. Návrh Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů (číslo SNB001_2022)
Bod 10. Odpadové hospodářství – JRK Česká republika s.r.o.
Bod 11. Přidělení dotací z rozpočtu města a schválení VPS
Bod 12. Výměna kotlů v objektu města - nám. Republiky č.p. 102
Bod 13. Návrh sml. na poskytnutí účelové dotace z programu „Zachování a obnova kulturních
památek Plzeňského kraje“č. P037/22 (Sýpka - II. etapa)
Bod 14. Žádost PČR o poskytnutí podkladů k trestnímu řízení
Bod 15. Prezentace v celostátní příloze Deníku
Bod 16. Možnost směny komunikací s Plzeňským krajem
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Bod 17. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
Bod 18. Návrh RO č. 3 rozpočtu města na rok 2022
Bod 19. Pronájem nebytových prostor Dobrovského 253, 105, Horšovský Týn
Bod 20. Upřesnění kritérií pro přijímání dětí do MŠ
Bod 21. Zpřístupnění pozemku p. č. 390/11 k. ú. H. Týn veřejnosti
Bod 22. Souhlas volebním stranám s užitím městského znaku na volebních materiálech
Bod 23. Možnost bezplatné prezentace předvolebních programů ve Zpravodaji města
Bod 24. Návrh smlouvy na poskytnutí účelové dotace z programu „Zachování a obnova
kulturních památek Plzeňského kraje“ č. P038/22 (socha sv. Jana Nepomuckého)
Bod 25. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemek
parc. č. 1166, k. ú. Semošice
Bod 26. Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK „Horšovský Týn B.
Němcové a Nerudova, VO“
Bod 27. Žádost o prodloužení lhůty pro splnění podmínek kupní smlouvy KS 02/2017 a KS
04/2017 – OZ Výhledy
Bod 28. Vyjádření ke stavbě vodovodní přípojky k p. č. 1525/5, k. ú. Horšovský Týn, vč.
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Bod 29. Výzva k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
„Horšov – vodovodní řad“
Bod 30. Finanční vypořádání 2021 Chráněná dílna Horšovský Týn p.o.
Bod 31. Oznámení AMK
Bod 32. Návrh programu 24. zasedání ZM
Bod 33. Cenová nabídka na projektovou dokumentaci - výtah ZŠ H. Týn
Bod 34. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Výstavba chodníku v Horšově“
Bod 35. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemek
parc. č. 2439, k. ú. Horšovský Týn
Bod 36. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Areál koupaliště v Horšovském Týně“
Bod 37. Změna územního plánu města H. Týn č. 6 – Záměr A)
Bod 38. Změna územního plánu města H. Týn č. 6 – Záměr B)
Bod 39. Změna územního plánu města H. Týn č. 6 – Záměr C)
Bod 40. Změna územního plánu města H. Týn č. 6 – Záměr D)
Bod 41. Změna územního plánu města H. Týn č. 6 – Záměr E)
Bod 42. Změna územního plánu města H. Týn č. 6 – Záměr F)
Bod 43. Změna územního plánu města H. Týn č. 6 – Záměr G)
Bod 44. Záměr města Horšovský Týn - Změna územního plánu města H. Týn č. 6 – Záměr
H)
Bod 45. Záměr města Horšovský Týn - Změna územního plánu města H. Týn č. 6 – Záměr
CH)
Bod 46. Záměr města Horšovský Týn - Změna územního plánu města H. Týn č. 6 – Záměr I)
Bod 47. Záměr města Horšovský Týn – Změna územního plánu města H. Týn č. 6 – Záměr J)
Bod 48. Záměr města Horšovský Týn – Změna územního plánu města H. Týn č. 6 – Záměr K)
Bod 49. Záměr města Horšovský Týn - Změna územního plánu města H. Týn č. 6 – Záměr L)
Bod 50. Záměr města Horšovský Týn - Změna územního plánu města H. Týn č. 6 – Záměr M)
Bod 51. Záměr města Horšovský Týn - Změna územního plánu města H. Týn č. 6 – Záměr N)
Bod 52. Záměr města Horšovský Týn - Změna územního plánu města H. Týn č. 6 – Záměr O)
Bod 53. Určení zastupitele a pořizovatele Změny územního plánu města H. Týn č. 6
Bod 54. Žádost MKZ H. Týn o zajištění uzavírek a zábor veř. prostranství
Bod 55. Cenová nabídka na prezentaci města H. Týn – MF Dnes
Bod 56. Cenová nabídka na průzkum kostela
Bod 57. Závěr
2

Bod 2. Směna části poz. parc. č. 532/2 a části poz. parc. č. st. 8, k. ú. Hašov
Usnesení
87/2
a) RM projednala informaci OMIM o předložení žádosti o směnu části pozemku města parc.
č. 532/2 o výměře 23,46 m2, k. ú. Hašov za část pozemku parc. č. st. 8 o stejné výměře. Na
části pozemku města má pak v úmyslu vybudovat dřevěnou stavbu k uskladnění techniky
používané pro údržbu veřejných prostranství v Hašově. Na nabízené části se v současné době
nachází zemní váha, kterou má v úmyslu v případě souhlasu se směnou odstranit na své
náklady.
b) RM postupuje tento materiál do zasedání ZM s doporučením schválit předložený návrh
směny bez finančního dorovnání, za podmínky, že po podpisu smlouvy musí žadatel prokázat,
že stavba byla odstraněna, jinak se smlouva ruší a je od prvopočátku neplatná, to vše před
vkladem smlouvy do katastru nemovitosti k provedení vkladu vlastnického práva. Stavba
váhy bude odstraněna na náklady žadatele, který zároveň uhradí i náklady na směnu.
c) RM ukládá OMIM připravit podklady pro zasedání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________

Bod 3. Směna poz. parc. č. 92 a části poz. parc. č. 116/4, k. ú. Tasnovice
Usnesení
87/3
a) RM projednala informaci OMIM o předložení žádosti o směnu části pozemku parc. č.
116/4 – ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně u vrtané studny a to jak již stávající, tak i
nově vybudovaný vodní zdroj za sousední pozemek města parc. č. 92 o výměře 665 m2, vše v
k.ú. Tasnovice. Město Horšovský Týn není vlastníkem žádných dalších sousedních pozemků.
Ochranné pásmo u každého zdroje činí cca 300 m2, oba vrty budou propojeny vodovodním
řadem, sloužícím pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Na stavbu vodovodního řadu
bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti. Veškeré náklady na tuto směnu by uhradilo
město.
b) RM postupuje tento materiál do zasedání ZM s doporučením schválit předložený návrh
směny a ukládá OMIM připravit podklady pro zasedání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________

Bod 4. Žádost o odkoupení části pozemků parc. č. 1102/1 a 2975/1, k. ú.
H. Týn, ulice Výhledy
Usnesení
87/4
a) RM projednala informaci OMIM o předložení dvou žádostí o odkoupení části pozemků
parc. č. 1102/1 a 2975/1, k. ú. Horšovský Týn, ulice Výhledy. Pozemek je v současné době
bez přístupové cesty o velikosti cca 1100 m2. Oba žadatelé žádají o stejný pozemek
samostatně. Pan M za parcelu nabízí 1.000 Kč/m 2 s předpokladem ponížení nabízené ceny o
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10 % vzhledem k chybějícím inženýrským sítím a o dalších 10 % vzhledem ke svažitému
terénu.
b) RM postupuje tento materiál do zasedání ZM s doporučením neschválit záměr prodeje
pozemku minimálně do doby vyřešení celé této lokality – pokračování obytné zóny Výhledy
a ukládá OMIM připravit podklady pro zasedání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________

Bod 5. Ukončení nájemní smlouvy o přenechání pozemku do nájmu – pozemek parc. č.
712/8 o výměře 314 m2, k.ú. Horšovský Týn
Usnesení
87/5
a) RM bere na vědomí informaci OMIM o žádosti o ukončení nájemní smlouvy o přenechání
pozemku do nájmu na pozemek parc. č. 712/8 v k. ú. Horšovský Týn o výměře 314 m 2 dohodou.
b) RM po projednání schvaluje návrh Dohody o skončení nájmu.
c) RM pověřuje starostu podpisem této dohody.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 6. Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně – dokončení 2022 výsledky zadávacího
řízení
Usnesení
87/6
a) RM se seznámila s výsledkem zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Oprava objektu sýpky
v Horšovském Týně – dokončení 2022“. Výzva byla zveřejněna na profilu zadavatele. Ve
stanovené lhůtě podala nabídku jedna firma.
b) RM se shoduje s názorem komise pro otevírání a hodnocení nabídek a přiděluje tuto
zakázku uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, společnosti BOLID M s.r.o., Voršilská 2085/3,
110 00 Praha, IČ 26347741, odštěpný závod Plzeň, č.p. 53, 330 17 Chotíkov s nabídkovou
cenou ve výši 1.518.000 Kč bez DPH tj. 1.836.780 Kč vč. DPH 21%.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 7. Zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 74, díl VIII/18 v k.ú.
Horšovský Týn – zahrádka – lokalita klášter
Usnesení
87/7
a) RM bere na vědomí informaci OMIM o ukončení nájemního vztahu na část pozemku parc.
č. 74 v k.ú. Horšovský Týn, ozn. jako díl VIII/18.
b) RM ukládá OMIM zveřejnit záměr města, kterým se přenechá do pronájmu/pachtu část
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pozemku parc. č. 74 v k. ú. Horšovský Týn, ozn. jako díl VIII/18 o výměře 290 m 2 za účelem
zřízení zahrádky. Pachtovné 2,50 Kč/m2 je od roku 1999 navyšováno o inflační koeficient
uznaný státem a zveřejněný ČSÚ. Pro rok 2022 činí výše pachtovného 4,72 Kč/m 2 za rok. Po
uplynutí lhůty zpět do jednání RM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 8. Pověření k výkonu opatrovnictví
Usnesení
87/8
RM pověřuje pí Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Horšovský Týn k zastupování Města Horšovský Týn jako opatrovníka pro řízení ve věci
posuzovaného, o omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka, o schválení právních jednání,
vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod č.j. 13 Nc 434/2021-76, 8 P a Nc 371/2021, 8 P
a Nc 372/2021, 8 P a Nc 37/2022, 8 P a Nc 38/2022.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OSVZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 9. Návrh Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů (číslo SNB001_2022)
Usnesení
87/9
a) RM projednala návrh Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů (číslo SNB001_2022)
uzavřené s firmou ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČO:
272 57 843, DIČ: CZ 272 57 843.
b) RM schvaluje návrh Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů (číslo SNB001_2022)
uzavřené s firmou ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČO:
272 57 843, DIČ: CZ 272 57 843.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OŽPŽÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________

Bod 10. Odpadové hospodářství – JRK Česká republika s.r.o.
Usnesení
87/10
a) RM bere na vědomí vstupní analýzu odpadového hospodářství pro město Horšovský Týn
vypracovanou obchodní firmou JRK Česká republika s.r.o., Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha
1, IČO: 24853640
b) RM ukládá odboru OŽPŽÚ vyvolat jednání ohledně partnerství s obchodní firmou JRK
Česká republika s.r.o., Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1, IČO: 24853640.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OŽPŽÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 11. Přidělení dotací z rozpočtu města a schválení VPS
Usnesení
87/11
a) RM přiděluje z rozpočtové kapitoly Individuální dotace ostatním společenským
organizacím v roce 2022 dotace těmto žadatelům: Tenisový klub HT z.s. - 29000,- Kč, Svaz
tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace Horšovský Týn – 12000,- Kč a 25000,- Kč,
Farnost Horšovský Týn – 3000,- Kč, ZO českého zahrádkářského svazu – 15000,- Kč, Český
svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Horšovský Týn – 50000,- Kč, SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Horní Metelsko – 15000,- Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Oplotec – 10000,- Kč, Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, z.s. místní spolek
0329 Horšovský Týn – 7000,- Kč,
b) RM přiděluje z rozpočtové kapitoly Individuální dotace organizacím na společenské
a kulturní akce v roce 2022 dotace těmto žadatelům: Farnost Horšovský Týn – 8000,- Kč,
Stanislav Beisbier – 22000,- Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Metelsko –
30000,- Kč a 4000,- Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Věvrov – 6000,- Kč,
Tělovýchovná jednota Sedmihoří Oplotec z.s. - 30000,-Kč,
c) RM na návrh Komise pro zájmovou činnost dětí a mládeže přiděluje z rozpočtové kapitoly
Individuální dotace společenským organizacím pracujících s dětmi a mládeží dotace na
činnost v roce 2022 těmto žadatelům: Tenisový klub HT z.s. - 25000,- Kč, Tělovýchovná
jednota Dynamo Horšovský Týn, z.s. - 30000,- Kč, Spolek Parkur Pavel Zahoř – 35000,- Kč,
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina STOPAŘI – 20000,- Kč, Český svaz chovatelů, z.s., Základní
organizace Horšovský Týn – 35000,- Kč, Aktiv Sport Horšovský Týn, z.s. - 50000,- Kč,
Tvořivé dílny MAMY, z.s. - 20000,- Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horšovský
Týn – 40000,- Kč,
d) RM na návrh Komise pro zájmovou činnost dětí a mládeže přiděluje z rozpočtové kapitoly
Programové dotace z rozpočtu města - „Jednorázové akce pro mládež“ dotace v roce 2022
těmto žadatelům: Rodinné centrum Myška Lola, z.s. - 5000,- Kč, 4000,- Kč, 2500,- Kč
a 4000,- Kč, Vodácký oddíl ,,7“, z.s. - 10000,- Kč, Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina STOPAŘI
– 5000,- Kč a 10000,- Kč, Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Horšovský Týn –
5000,- Kč, Aktiv Sport Horšovský Týn, z.s. - 30000,- Kč, Tvořivé dílny MAMY, z.s. - 10000,Kč, 10000,- Kč, 4000,- Kč, 10000,- Kč, 3500,- Kč, 10000,- Kč a 4000,- Kč, SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Horní Metelsko – 5000,- Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Horšovský Týn – 18000,- Kč,
e) RM přiděluje z rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města - „Reprezentace
města“ dotace v roce 2022 těmto žadatelům: Tělovýchovná jednota Dynamo Horšovský Týn,
z.s. - 30000,- Kč, Spolek Parkur Pavel Zahoř – 15000,- Kč, Vodácký oddíl ,,7“, z.s. - 30000,Kč a 30000,- Kč, Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Horšovský Týn – 7000,Kč, GO-GO Horšovský Týn z.s. - 12000,- Kč, Aktiv Sport Horšovský Týn, z.s. - 30000,- Kč,
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horšovský Týn – 28000,- Kč a 18000,- Kč,
f) RM přiděluje z rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města - „Podpora
činnosti - sport a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“
dotace v roce 2022 těmto žadatelům: Table Tennis Club Horšovský Týn z.s. - 20000,- Kč,
Spolek Parkur Pavel Zahoř – 20000,- Kč, GO-GO Horšovský Týn z.s. - 30000,- Kč, SH ČMS
- Sbor dobrovolných hasičů Horní Metelsko – 25000,- Kč, Tělovýchovná jednota Sedmihoří
Oplotec z.s. - 30000,-Kč,
g) RM schvaluje veřejnoprávní smlouvy k přiděleným dotacím,
h) RM projednala žádosti o dotace z rozpočtu města v roce 2022 z částkou vyšší 50000,- Kč,
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i) RM postupuje žádosti do jednání ZM a na základě návrhu Komise pro zájmovou činnost
dětí a mládeže navrhuje ZM přidělit dotace z rozpočtové kapitoly Individuální dotace
společenským organizacím pracujících s dětmi a mládeží a schválit veřejnoprávní smlouvy
těmto žadatelům ve výši: Rodinné centrum Myška Lola, z.s. - 35000,- Kč, Vodácký oddíl ,,7“,
z.s. - 120000,- Kč, GO-GO Horšovský Týn z.s. - 120000,- Kč, dále RM navrhuje ZM přidělit
dotace z rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města - „Podpora činnosti - sport
a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ a schválit
veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům ve výši: Tělovýchovná jednota Dynamo Horšovský
Týn, z.s. - 340000,- Kč, Vodácký oddíl ,,7“, z.s. - 55000,- Kč, Aktiv Sport Horšovský Týn,
z.s. - 80000,- Kč, a nepřidělit dotaci Tělovýchovná jednota Sedmihoří Oplotec z.s. na nákup
techniky.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OFŠ, postoupeno do zasedání ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 12. Výměna kotlů v objektu města - nám. Republiky č.p. 102
Usnesení
87/12
a) RM projednala žádost společnosti Bytes o výměnu 2 ks kondenzačních plynových kotlů
Buderus Logamax roku výroby 2002 v plynové kotelně nám. Republiky 102 z důvodu
havarijního stavu kotlů.
b) RM souhlasí s výměnou 2 ks kondenzačních plynových kotlů Buderus Logamax v plynové
kotelně nám. Republiky 102 za 2 ks kondenzačních plynových kotlů Immergas PRO55 za
cenu 235.050,- Kč bez DPH dle cenové nabídky předložené provozovatelem kotelen.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 13. Návrh sml. na poskytnutí účelové dotace z programu „Zachování a obnova
kulturních památek Plzeňského kraje“č. P037/22 (Sýpka - II. etapa)
Usnesení
87/13
a) RM projednala návrh smlouvy mezi městem a Plzeňským krajem o poskytnutí účelové
dotace z programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ č. P037/22 ve
výši 800.000 Kč. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace určené na úhradu
části nákladů stavebních prací spojených se zachováním a obnovou památkové hodnoty
a podstaty Objektu, a to v následujícím rozsahu: „II. etapa dozdění korunní římsy, opravy
krovu a výměny střešní krytiny včetně laťování sýpky čp. 129“
b) RM souhlasí se zněním smlouvy.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 14. Žádost PČR o poskytnutí podkladů k trestnímu řízení
Usnesení
87/14
RM bere na vědomí žádost PČR o poskytnutí podkladů k trestnímu řízení zaslanou městu
v souvislosti se zadáním zpracování projektové dokumentace k projektu výstavby koupaliště
v Horšovském Týně, v souvislosti se schválením úvěru na financování této stavby a v souvislosti s výběrem zhotovitele stavby, tj. se zadáním a podmínkami v rámci veřejné soutěže, přidělení zakázky.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 15. Prezentace v celostátní příloze Deníku
Usnesení
87/15
a) RM projednala cenovou nabídku na prezentaci města v celostátní příloze Deníku věnované
Plzeňskému kraji, která vyjde 13. června 2022.
b) RM nesouhlasí s objednáním prezentace.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 16. Možnost směny komunikací s Plzeňským krajem
Usnesení
87/16
a) RM projednala informaci starosty o jednání s Plzeňským krajem ve věci možnosti směny
Plzeňské ulice – parc.č. 2585/4 v k. ú. Horšovský Týn (pouze vozovka) v majetku města za
parc. č. 2585/33 v k. ú. Horšovský Týn z majetku Plzeňského kraje (ul.5. května a průjezd
přes náměstí až po křižovatku pod zámkem).
b) RM postupuje věc do ZM s doporučením směnu schválit.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 17. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
Usnesení
87/17
RM bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro
územní samosprávný celek Město Horšovský Týn za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 s výsledkem, že celoroční hospodaření Města Horšovský Týn a účetní uzávěrka je hodnocena bez
výhrad.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 18. Návrh RO č. 3 rozpočtu města na rok 2022
Usnesení
87/18
a) RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 3/2022 rozpočtu města Horšovský Týn na
rok 2022.
b) RM postupuje RO č. 3/2022 do zasedání ZM s doporučením věc schválit.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení
_____________________________________________________________________________

Bod 19. Pronájem nebytových prostor Dobrovského 253, 105, Horšovský Týn
Usnesení
87/19
a) RM projednala návrh správce Bytes HT o záměru pronájmu nebytových prostor lékařské
ordinace Dobrovského 253, Horšovský Týn. Správce navrhl přidělení nebytového prostoru
o velikosti 50,04 m² MUDr. Pavle Faitové. Záměr města o pronájmu byl vyvěšen na úřední
desce. Výše nájmu bude uzavřena na základě pravidel pro pronajímání nebytového prostoru s
výpovědní lhůtou 3 měsíce, výše nájemného je stanovena podle účelu využití na 652
Kč/m²/rok.
b) RM souhlasí s pronájmem za výše uvedených podmínek dle návrhu správce.
c) RM projednala žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti GYNOMA s.r.o., se sídlem
Dobrovského 253, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn.
d) RM souhlasí s umístěním sídla společnosti GYNOMA s.r.o.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 20. Upřesnění kritérií pro přijímání dětí do MŠ
Usnesení
87/20
RM bere na vědomí upřesnění kritérií pro přijímání dětí do MŠ Horšovský Týn, předložených
ředitelkou MŠ. Přijímací řízení je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let
věku. K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem
za účelem strpění pobytu na území ČR podle §33 odst.1 zákona č. 326/1999 Sb., zákon
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů („uprchlíci“)
s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu
15.06.2022 od 8.00 -10.00 hod.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitelka MŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 21. Zpřístupnění pozemku p. č. 390/11 k. ú. H. Týn veřejnosti
Usnesení
9

87/21
a) RM projednala žádost ve věci zpřístupnění pozemku parc. č. 390/11 v k. ú. H. Týn
veřejnosti.
b) RM postupuje věc k vyjádření právničce.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 22. Souhlas volebním stranám s užitím městského znaku na volebních materiálech
Usnesení
87/22
RM rozhodla v souladu s ustanovením § 34a odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, udělit souhlas všem volebním stranám, které kandidují do
městského zastupitelstva v Horšovském Týně ve dnech 23. a 24. září 2022 s užitím městského
znaku na volebních materiálech.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 23. Možnost bezplatné prezentace předvolebních programů ve Zpravodaji města
Usnesení
87/23
RM rozhodla v souladu s čl. 3, odst. 3 Pravidel pro vydávání Zpravodaje města Horšovský
Týn udělit souhlas všem volebním stranám, které kandidují do městského zastupitelstva
v Horšovském Týně ve dnech 23. a 24. září 2022 s možností bezplatné prezentace
předvolebních programů v zářijovém vydání Zpravodaje, a to o velikosti ½ strany A4.
Uzávěrka dodání podkladů pro prezentaci je do 15. srpna 2022.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 24. Návrh smlouvy na poskytnutí účelové dotace z programu „Zachování a obnova
kulturních památek Plzeňského kraje“ č. P038/22 (socha sv. Jana Nepomuckého)
Usnesení
87/24
a) RM projednala návrh smlouvy mezi městem a Plzeňským krajem o poskytnutí účelové
dotace z programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ č. P038/22 ve
výši 100.000 Kč. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace určené na úhradu
části nákladů restaurátorských prací spojených se zachováním a obnovou památkové hodnoty
a podstaty objektu, a to v následujícím rozsahu: „restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
situované na pozemku p č. 2585/55“
b) RM souhlasí se zněním smlouvy.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 25. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
– pozemek parc. č. 1166, k. ú. Semošice
Usnesení
87/25
a) RM projednala informaci OMIM o předložení návrhu Smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci - pozemky parc. č. 1166, k. ú. Semošice z vlastnictví ČR
- hospodaření se svěřeným majetkem – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ
69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město do vlastnictví města.
b) RM postupuje tento materiál do zasedání ZM s doporučením schválit předložený návrh
smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 1166, k. ú. Semošice a ukládá OMIM připravit podklady pro zasedání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 26. Smlouva o omezení užívání
„Horšovský Týn B. Němcové a Nerudova, VO“

nemovitosti

ve

správě

SÚS

PK

Usnesení
87/26
a) RM schvaluje Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK č. 860 000
45380 uzavřené mezi Městem Horšovský Týn a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace PK, IČ 72053119, Koterovská 462/162, Plzeň. Smlouva slouží jako
doklad investorovi prokazující právo provést stavbu „Horšovský Týn, Boženy Němcové
a Nerudova – veřejné osvětlení“ na předmětném pozemku parc. č. 2576/1 k. ú. Horšovský
Týn pro účely řízení u příslušného stavebního úřadu. Záruční doba na provedené práce
v komunikaci je stanovena na 60 měsíců. Sazby za dobu užití pozemku dle Sazebníku, který
je přílohou smlouvy. Výše náhrady bude stanovena dle skutečného rozsahu vstupu do
komunikace, pozemku dle sazebníku, minimálně 500 Kč + DPH, předpokládaná výše náhrady
činí 500 Kč + DPH. Součástí smlouvy jsou technické podmínky pro provádění prací
v komunikaci/pozemku.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 27. Žádost o prodloužení lhůty pro splnění podmínek kupní smlouvy KS 02/2017
(V. Opálka) a KS 04/2017 – OZ Výhledy
Usnesení
87/27
1.
a) RM projednala informaci OMIM o předložení dvou žádostí ve věci případného prodloužení
termínu dokončení stavby RD na pozemku parc. č. 1102/18, k. ú. Horšovský Týn dle kupní
smlouvy KS – 04/2017 (smluvní pokuta, věcná práva). Termín nedodržen o 4 dny.
b) RM postupuje tento materiál do zasedání ZM s doporučením nepožadovat sankce za
11

zpoždění splnění povinností uvedených v kupní smlouvě a ukládá OMIM připravit podklady
pro zasedání ZM.
2.
a) RM bere na vědomí informaci OMIM o předložení žádosti ve věci případného prodloužení
termínu dokončení stavby RD na pozemku parc. č. 2975/3, k. ú. Horšovský Týn dle kupní
smlouvy KS – 02/2017 (smluvní pokuta, věcná práva).
b) RM ukládá OMIM ve spolupráci s právničkou města předložit věc zpět do schůze RM
s návrhem řešení.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, právnička města. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 28. Vyjádření ke stavbě vodovodní přípojky k p. č. 1525/5, k. ú. Horšovský Týn, vč.
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Usnesení
87/28
a) RM projednala žádost o vyjádření ke stavbě vodovodní přípojky k parc. č. 1525/5, ul.
Vrchlického s napojením na hlavní vodovodní řad v pozemku města 2576/36, k. ú. Horšovský
Týn. Stavbou přípojky jsou dotčeny pozemky města parc. č. 1525/1, 2576/33, 2576/36, k. ú.
Horšovský Týn. Pod silnicí II. třídy bude stavba provedena protlakem.
b) RM souhlasí se stavbou dle předložené projektové dokumentace za podmínek, že: 1.
stavba vodovodní přípojky bude provedena dle předložené situace, 2. podmínky pro vstup na
pozemek města dotčený 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 pozemku. 3. bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti.
c) RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uložené v
pozemcích města 1525/1, 2576/33, 2576/36, k. ú. Horšovský Týn, která bude uzavřena mezi
městem Horšovský Týn a žadatelem (strana oprávněná). Služebnost bude zřízena za
jednorázovou úplatu ve výši 20 Kč/bm + DPH v platné výši, minimální sazba 500 Kč + DPH
v platné výši. Rozsah zatížení pozemku služebností bude vyznačen po dokončení stavby
v geometrickém plánu.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 29. Výzva k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
„Horšov – vodovodní řad“
Usnesení
87/29
a) RM projednala výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a smlouvy o dílo na
zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Horšov – vodovodní řad“.
b) RM schválila výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a smlouvy o dílo na
zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Horšov – vodovodní řad“.
c) RM ukládá OMIM vypsat výběrové řízení na uvedenou akci a oslovit firmy dle
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předloženého soupisu k zaslání cenové nabídky.
d) RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na zakázku
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Horšov – vodovodní řad“ ve složení: Ing. Josef
Holeček, Martina Ježková, Ing. Lenka Šizlingová. Náhradníkem je určen David Škopek.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 30. Finanční vypořádání 2021 Chráněná dílna Horšovský Týn p.o.
Usnesení
87/30
RM bere na vědomí zprávu ředitelky Chráněné dílny o finančním vypořádání za rok 2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 31. Oznámení AMK
Usnesení
87/31
RM bere na vědomí oznámení AMK Horšovský Týn o zahájení motokrosové sezóny dne
4.6.2022 závodem MMČR sajdkár a čtyřkolek.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 32. Návrh programu 24. zasedání ZM
Usnesení
87/32
RM schvaluje návrh programu zasedání ZM č. 24, které se bude konat dne 16.05.2022.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 33. Cenová nabídka na projektovou dokumentaci - výtah ZŠ H. Týn
Usnesení
87/33
a) RM projednala nabídku na projektovou dokumentaci pro stavební povolení na vestavbu
hydraulického výtahu na akci "ZŠ, Zámecký park 3, Horšovský Týn" od společnosti Výtahy
VOTO s.r.o., Jateční 2691/10, Plzeň, 301 00, IČ: 62623826 za cenu 180000 Kč bez DPH.
b) RM souhlasí s nabídkou na projektovou dokumentaci pro stavební povolení na vestavbu
hydraulického výtahu na akci "ZŠ, Zámecký park 3, Horšovský Týn".
c) RM schvaluje objednání projektové dokumentace pro stavební povolení na vestavbu
hydraulického výtahu na akci "ZŠ, Zámecký park 3, Horšovský Týn".
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 34. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Výstavba chodníku v Horšově“
Usnesení
87/34
a) RM projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Výstavba chodníku
v Horšově“ mezi městem Horšovský Týn a firmou FINAL KOM s.r.o., Kocourov 36, 339 01
Mochtín, IČ 02877155, jehož předmětem je snížení ceny díla o částku 12.922,36 Kč bez DPH
tj. 15.636,06 Kč vč. DPH 21% z důvodu úprav rozsahu prací dle zaměření skutečného stavu
stavby po dokončení prací.
b) RM schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Výstavba chodníku
v Horšově“ mezi městem Horšovský Týn a firmou FINAL KOM s.r.o., Kocourov 36, 339 01
Mochtín, IČ 02877155.
c) RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 35. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci –
pozemek parc. č. 2439, k. ú. Horšovský Týn
Usnesení
87/35
a) RM projednala informaci OMIM o předložení návrhu Smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci - pozemku parc. č. 2439 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 1628 m2, k. ú. Horšovský Týn z vlastnictví ČR - hospodaření se
svěřeným majetkem – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111,
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město do vlastnictví města.
b) RM postupuje tento materiál do zasedání ZM s doporučením schválit předložený návrh
smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 2439, k. ú. Horšovský Týn a ukládá OMIM
připravit podklady pro zasedání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 36. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Areál koupaliště v Horšovském Týně“
Usnesení
87/36
a) RM projednala změnový list č. 1 a č. 2 stavby „Areál koupaliště v Horšovském Týně“ a
návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Areál koupaliště v Horšovském Týně“ mezi
městem Horšovský Týn a Společností LS stavby - BERNDORF: vedoucí účastník LS stavby
s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko, IČ 64834042 a společník BERNDORF BÄDERBAU
s.r.o., Bystřice č. p. 1312, 739 95 Bystřice, IČ 25855247, jehož předmětem je navýšení ceny
díla o částku 339.917 Kč bez DPH tj. 411.299,57 Kč vč. DPH 21% (po vzájemném započtení
víceprací a méněprací z obou změnových listů). Změnový list č. 1 řeší změnu základu nad
ocelovou jímkou a změnový list č. 2 řeší realizaci obvodové konstrukce a spodní nosné desky
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1.PP jako bílé vany z důvodu vysoké hladiny podzemní vody.
b) RM schvaluje změnový list č. 1 a č. 2 stavby „Areál koupaliště v Horšovském Týně“ a
návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Areál koupaliště v Horšovském Týně“ mezi
městem Horšovský Týn a Společností LS stavby - BERNDORF: vedoucí účastník LS stavby
s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko, IČ 64834042 a společník BERNDORF BÄDERBAU
s.r.o., Bystřice č. p. 1312, 739 95 Bystřice, IČ 25855247.
c) RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 37. Změna územního plánu města H. Týn č. 6 – Záměr A)
Usnesení
87/37
a) RM bere na vědomí návrh na pořízení Změny č. 6 – záměrem č. A) územního plánu
Horšovský Týn a obsah Změny.
b) RM ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn předložit návrh
na pořízení Změny č. 6 do ZM a pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se
stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
ve znění vyhlášky č. 458/2012.
c) RM bere na vědomí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými
osobami, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení Změny č. 6 – záměru A) vyvoláno,
částečnou úhradou nákladů na zpracování výše uvedené změny.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OVÚP, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 38. Změna územního plánu města H. Týn č. 6 – Záměr B)
Usnesení
87/38
a) RM bere na vědomí návrh na pořízení Změny č. 6 – záměrem č. B) územního plánu
Horšovský Týn a obsah Změny.
b) RM ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn předložit návrh
na pořízení Změny č. 6 do ZM a pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se
stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
ve znění vyhlášky č. 458/2012.
c) RM bere na vědomí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými
osobami, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení změny č. 6 – záměru B) vyvoláno,
částečnou úhradou nákladů na zpracování výše uvedené změny.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OVÚP, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 39. Změna územního plánu města H. Týn č. 6 – Záměr C)
Usnesení
87/39
a) RM bere na vědomí návrh na pořízení Změny č. 6 – záměrem č. C) územního plánu
Horšovský Týn a obsah Změny.
b) RM ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn předložit návrh
na pořízení Změny č. 6 do ZM a pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se
stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
ve znění vyhlášky č. 458/2012.
c) RM bere na vědomí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými
osobami, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení Změny č. 6 – záměru C) vyvoláno,
částečnou úhradou nákladů na zpracování výše uvedené změny.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OVÚP, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 40. Změna územního plánu města H. Týn č. 6 – Záměr D)
Usnesení
87/40
a) RM bere na vědomí návrh na pořízení Změny č. 6 – záměrem č. D) územního plánu
Horšovský Týn a obsah Změny.
b) RM ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn předložit návrh
na pořízení Změny č. 6 do ZM a pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se
stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
ve znění vyhlášky č. 458/2012.
c) RM bere na vědomí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými
osobami, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení Změny č. 6 – záměru D) vyvoláno,
částečnou úhradou nákladů na zpracování výše uvedené změny.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OVÚP, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 41. Změna územního plánu města H. Týn č. 6 – Záměr E)
Usnesení
87/41
a) RM bere na vědomí návrh na pořízení Změny č. 6 – záměrem č. E) územního plánu
Horšovský Týn a obsah Změny.
b) RM ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn předložit návrh
na pořízení Změny č. 6 do ZM a pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se
stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
ve znění vyhlášky č. 458/2012.
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c) RM bere na vědomí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými
osobami, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení Změny č. 6 – záměru E) vyvoláno,
částečnou úhradou nákladů na zpracování výše uvedené změny.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OVÚP, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 42. Změna územního plánu města H. Týn č. 6 – Záměr F)
Usnesení
87/42
a) RM bere na vědomí návrh na pořízení Změny č. 6 – záměrem č. F) územního plánu
Horšovský Týn a obsah Změny.
b) RM ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn předložit návrh
na pořízení Změny č. 6 do ZM a pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se
stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
ve znění vyhlášky č. 458/2012.
c) RM bere na vědomí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými
osobami, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení Změny č. 6 – záměru F) vyvoláno,
částečnou úhradou nákladů na zpracování výše uvedené změny.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OVÚP, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 43. Změna územního plánu města H. Týn č. 6 – Záměr G)
Usnesení
87/43
a) RM bere na vědomí návrh na pořízení Změny č. 6 – záměrem č. G) územního plánu
Horšovský Týn a obsah Změny.
b) RM ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn předložit návrh
na pořízení Změny č. 6 do ZM a pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se
stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
ve znění vyhlášky č. 458/2012.
c) RM bere na vědomí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými
osobami, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení Změny č. 6 – záměru G) vyvoláno,
částečnou úhradou nákladů na zpracování výše uvedené změny ze strany společnosti AGP
Beton s.r.o. IČO: 27588483, Masarykova 523, 344 01 Domažlice.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OVÚP, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 44. Záměr města Horšovský Týn - Změna územního plánu města H. Týn č. 6 –
Záměr H)
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Usnesení
87/44
a) RM bere na vědomí návrh na pořízení Změny č. 6 – záměrem č. H) územního plánu
Horšovský Týn a obsah Změny.
b) RM ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn předložit návrh
na pořízení Změny č. 6 do ZM a pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se
stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
ve znění vyhlášky č. 458/2012.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OVÚP, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 45. Záměr města Horšovský Týn - Změna územního plánu města H. Týn č. 6 –
Záměr CH)
Usnesení
87/45
a) RM bere na vědomí návrh na pořízení Změny č. 6 – záměrem č. CH) územního plánu
Horšovský Týn a obsah Změny.
b) RM ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn předložit návrh
na pořízení Změny č. 6 do ZM a pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se
stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
ve znění vyhlášky č. 458/2012.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OVÚP, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 46. Záměr města Horšovský Týn - Změna územního plánu města H. Týn č. 6 –
Záměr I)
Usnesení
87/46
a) RM bere na vědomí návrh na pořízení Změny č. 6 – záměrem č. I) územního plánu
Horšovský Týn a obsah Změny.
b) RM ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn předložit návrh
na pořízení Změny č. 6 do ZM a pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se
stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
ve znění vyhlášky č. 458/2012.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OVÚP, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 47. Záměr města Horšovský Týn – Změna územního plánu města H. Týn č. 6 –
Záměr J)
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Usnesení
87/47
a) RM bere na vědomí návrh na pořízení Změny č. 6 – záměrem č. J) územního plánu
Horšovský Týn a obsah Změny.
b) RM ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn předložit návrh
na pořízení Změny č. 6 do ZM a pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se
stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
ve znění vyhlášky č. 458/2012.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OVÚP, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 48. Záměr města Horšovský Týn – Změna územního plánu města H. Týn č. 6 –
Záměr K)
Usnesení
87/48
a) RM bere na vědomí návrh na pořízení Změny č. 6 – záměrem č. K) územního plánu
Horšovský Týn a obsah Změny.
b) RM ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn předložit návrh
na pořízení Změny č. 6 do ZM a pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se
stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
ve znění vyhlášky č. 458/2012.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OVÚP, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 49. Záměr města Horšovský Týn - Změna územního plánu města H. Týn č. 6 –
Záměr L)
Usnesení
87/49
a) RM bere na vědomí návrh na pořízení Změny č. 6 – záměrem č. L) územního plánu
Horšovský Týn a obsah Změny.
b) RM ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn předložit návrh
na pořízení Změny č. 6 do ZM a pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se
stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
ve znění vyhlášky č. 458/2012.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OVÚP, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 50. Záměr města Horšovský Týn - Změna územního plánu města H. Týn č. 6 –
Záměr M)
Usnesení
87/50
a) RM bere na vědomí návrh na pořízením Změny č. 6 – záměrem č. M) územního plánu
Horšovský Týn a obsah Změny.
b) RM ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn předložit návrh
na pořízení Změny č. 6 do ZM a pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se
stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
ve znění vyhlášky č. 458/2012.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OVÚP, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 51. Záměr města Horšovský Týn - Změna územního plánu města H. Týn č. 6 –
Záměr N)
Usnesení
87/51
a) RM bere na vědomí návrh na pořízením Změny č. 6 – záměrem č. N) územního plánu
Horšovský Týn a obsah Změny.
b) RM ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn předložit návrh
na pořízení Změny č. 6 do ZM a pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se
stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
ve znění vyhlášky č. 458/2012.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OVÚP, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 52. Záměr města Horšovský Týn - Změna územního plánu města H. Týn č. 6 –
Záměr O)
Usnesení
87/52
a) RM bere na vědomí návrh na pořízením Změny č. 6 – záměrem č. O) územního plánu
Horšovský Týn a obsah Změny.
b) RM ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn předložit návrh
na pořízení Změny č. 6 do ZM a pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se
stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
ve znění vyhlášky č. 458/2012.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OVÚP, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 53. Určení zastupitele a pořizovatele Změny územního plánu města H. Týn č. 6
Usnesení
87/53
RM bere na vědomí návrh určeného zastupitele pro pořízení Změny č. 6 ÚP Horšovský Týn:

určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem Změny č. 6 územního plánu
Horšovský Týn bude starosta města Ing. Josef Holeček (v souladu s § 47 odst. 1 stavebního
zákona – určený zastupitel)

pořizovatel Změny č. 6 územního plánu Horšovský Týn bude odbor výstavby
a územního plánování, Městského úřadu Horšovský Týn
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OVÚP, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 54. Žádost MKZ H. Týn o zajištění uzavírek a zábor veř. prostranství
Usnesení
87/54
a) RM projednala žádost ředitelky MKZ o zajištění uzavírky a zábor veřejného prostranství v
Horšovském Týně v centru města v době pořádání kulturních a společenských akcí MKZ v
roce 2022. Jedná se o tyto akce: Uctění památky u pamětní desky radnice a konvoj
historických vozidel 6.5.2022, a Anenská pouť 22.7 – 24.7.2022.
b) RM souhlasí s uzavírkami a záborem veř. prostranství na výše uvedené akce.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje MKZ, ODSH, MP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 55. Cenová nabídka na prezentaci města H. Týn – MF Dnes
Usnesení
87/55
a) RM projednala cenovou nabídku na prezentaci města v MF DNES a 5PLUS2 – Speciál
Okénka měst a obcí, která vyjde 9.9.2022. Ceny prezentace jsou 1/1 strana za cenu 22.000 Kč
bez DPH a ½ strana za cenu 14.000 Kč bez DPH.
b) RM souhlasí s objednáním prezentace 1/1 strana za nabídkovou cenu 22.000 Kč bez DPH.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 56. Cenová nabídka na průzkum kostela
Usnesení
87/56
a) RM projednala cenovou nabídku na průzkum kostela sv. Petra a Pavla Horšovský Týn
a hrobky pod ním položené, kterou předložila ředitelka MKZ H. Týn. Farnost Horšovský Týn
souhlasí s provedením průzkumu. Průzkum by prováděla firma GEO – CZ s.r.o., se sídlem
Noskov 21, 391 43 Mladá Vožice, IČO 28098587. Náklady na práce budou činit cca 15.000
Kč.
b) RM souhlasí se zahrnutím částky do RO č. 3/2022.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 57. Závěr
Starosta města ukončil schůzi RM v 17:40 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 11.05.2022 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 I. pololetí 2022 jsou stanoveny takto: 11.5., 25.5., 8.6.,
22.6.
Předběžné termíny zasedání ZM na I. pololetí 2022: 16.5., 27.6. 2022
Zapsal: Ing. Eva Princlová
V Horšovském Týně 02.05.2022

Ing. Josef Holeček v. r.
starosta města

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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