Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 88
ze dne 11.05.2022 na MěÚ v Horšovském Týně
Místo schůze: kancelář starosty města, náměstí Republiky 52, H. Týn
Začátek schůze: 15:00 hodin
Přítomni: Ing. Josef Holeček, MUDr. Ondřej Plášil, Iva Peteříková, Mgr. Renáta Karbanová
Nepřítomen: David Škopek do bodu schůze RM 88/18
Dále přítomni: Ing. Eva Princlová
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 87. 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
88/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a Davida Škopka, kteří ho
zároveň podepisují.
b) RM schvaluje program 88. schůze Rady Města Horšovský Týn
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 88. schůze Rady města Horšovský Týn
Bod 1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze
Bod 2. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Vrchlického - kNN“
Bod 3. Žádost o vyjádření ke stavbě „Valdorf DO, parc. č. 1455/4 – NN IV-12-0019924“
Bod 4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IV-12-0017978/SoBS VB/1 ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Malé Předměstí - kNN“
Bod 5. Smlouva o zřízení služebnosti ke stavbě „Horšovský Týn, Domažlická, výstavba veřejného osvětlení VO“
Bod 6. Vyjádření ke stavbě rozšíření předzahrádky Zámecké restaurace
Bod 7. Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě, změna výměry jednoho z propachtovaných pozemků parc. č. 130/2,
k.ú. Horšovský Týn
Bod 8. Výsledky výběrového řízení: „Tasnovice – připojení vrtu HV-1“
Bod 9. Zajištění archeologického dozoru při akci „Horšov – vodovodní řad“ cenová nabídka + návrh dohody o
provedení archeologického výzkumu
Bod 10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti „Horšovský Týn – protipovodňové
a protierozní opatření rokle pod motokrosovým areálem“
Bod 11. Výzva k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce malé vodní
nádrže, k. ú. Kocourov u Horšovského Týna p. č. 44/1“
Bod 12. Odpadové hospodářství
Bod 13. Návrh sml. na poskytnutí účelové dotace z programu „Obnova historického stavebního fondu v
památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury“ č. Z033/22
Bod 14. Návrh smlouvy o dílo – Jelení 91, H. Týn
Bod 15. Návrh smlouvy na provoz redakčního systému a internetových stránek
Bod 16. Návrh smlouvy o dílo Oprava objektu bývalé trafostanice
Bod 17. Podpora registrovaných útulků na území PK
Bod 18. VZMR – Oprava MK v Dolním Metelsku
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Bod 19. Reakce na žádost o pořízení hlukové studie v motokrosovém areálu
Bod 20. Žádost Klubu českých turistů o osazení dopr. značení v rámci cyklotrasy C3
Bod 21. Novostavba loděnice
Bod 22. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/23
Bod 23. Povolení výjimky z počtu dětí
Bod 24. Aktualizace VP č. 34 – Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města
Bod 25. Žádost MK o přihlášení do projektu Česká knihovna 2022
Bod 26. Návrh na přidělení bytu č. 1 v DPS“
Bod 27. Návrh na přidělení bytu č. 3 v DPS
Bod 28. Žádost o poskytnutí daru v rámci účasti Klubu třetí armády Plzeň na pietním aktu dne 6.5.2022
Bod 29. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02012022 ze dne 01.03.2022“
Bod 30. Rozhodnutí ÚOHS - koupaliště
Bod 31. Projektová dokumentace – lávka Vrchlického ulice
Bod 32. Zajištění archeologického dozoru při akci „Tasnovice – připojení vrtu HV- 1“ cenová nabídka + návrh
dohody o provedení archeologického výzkumu
Bod 33. Informativní zpráva ředitele ZŠ
Bod 34. Stavba roku – Plzeňská ulice H. Týn
Bod 35. Výměna oken – budova MěÚ
Bod 36. Rozšíření otevírací doby sběrného dvora H. Týn
Bod. 37 Závěr

Bod 2. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Vrchlického - kNN“
Usnesení
88/2
a) RM projednala od společnosti STEMONT JS, s.r.o., IČ 27971589, Hřbitovní 281,
Horšovský Týn žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Vrchlického – kNN“ IV12-0019139 . Projektová dokumentace řeší výstavbu nového vedení NN pro napojení
zahrádky, které bude zakončeno na pozemku parc.č. 1523/166, k.ú. Horšovský Týn
v přípojkové skříni. Nový kabel povede výkopem ve volném terénu při okraji zpevněné cesty.
Investorem stavby je ČEZ Distribuce, a.s. Stavba se dotkne pozemku města parc. č. 1523/2,
k.ú. Horšovský Týn.
b) RM souhlasí se stavbou dle předložené situace. Veškeré 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 pozemku. Před zahájením stavby bude uzavřena smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Cena bude stanovena dle znaleckého posudku
s tím, že náklady na vyhotovení znaleckého posudku hradí budoucí oprávněný společnost
ČEZ Distribuce a.s. a to až na základě skutečného provedení stavby - tedy před uzavřením
vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. Návrh smlouvy bude předložen do další schůze
RM ke schválení.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________

Bod 3. Žádost o vyjádření ke stavbě „Valdorf DO, parc. č. 1455/4 – NN IV-12-0019924“
Usnesení
88/3
a) RM projednala od společnosti Union Grid, s.r.o., IČ 03508617, Václavské náměstí 846/1,
Praha 1 – Nové Město žádost o vyjádření ke stavbě „IV-12-0019924 - Valdorf, DO, parc.č.
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1455/4 - NN“. Projektová dokumentace řeší výstavbu nového vedení NN pro připojení
pozemku parc.č. 1455/4, k.ú. Horšovský Týn. Ve stávající trafostanici na pozemku parc.č.
1396/1, k.ú. Horšovský Týn bude osazen nový jistič, z něhož bude vyvedeno nové kabelové
vedení NN. Vedení bude zakončeno v nové pojistkové skříni umístěné na pozemku 1455/4
v oplocení. Investorem stavby je ČEZ Distribuce, a.s. Stavbou bude dotčen pozemek města
parc.č. 1970 k.ú. Horšovský Týn. Pod komunikací a v blízkosti stromů bude veden řízený
protlak, ostatní pozemky dotčené stavbou nejsou majetkem města. Pozemek města bude po
dokončení stavby uveden do původního stavu.
b) RM souhlasí se stavbou dle předložené situace za podmínky, že 1. pozemek města parc. č.
1970, k.ú. Horšovský Týn dotčený stavbou bude uveden do původního stavu, 2. zhotovitel
stavby vyrozumí stávajícího nájemce společnost FADIS OSIVA s..r.o. o zahájení prací.
c) RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby „IV-12-0019924 - Valdorf, DO, parc.č. 1455/4 - NN“, která se dotkne pozemku města
parc. č. 1970, k.ú. Horšovský Týn. Smlouva bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn
a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín, zastoupena na základě plné moci společností Union
Grid, s.r.o., IČ 03508617, Václavské náměstí 846/1, Praha 1 – Nové Město. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou náhradu, která bude stanovena dle znaleckého posudku,
vyhotoveného na náklady oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce a.s. a to až na základě
skutečného provedení stavby - tedy před uzavřením vlastní smlouvy o zřízení věcného
břemene. Rozsah zatížení pozemku bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na
náklady budoucího oprávněného.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________

Bod 4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IV-12-0017978/SoBS VB/1 ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Malé Předměstí kNN“
Usnesení
88/4
a) RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12- 0017978/SoBS VB/1 „Horšovský Týn, DO, Malé Předměstí – kNN“, která se
dotkne pozemků města parc. č. 1523/47, 1511/3, 1511/12, 1511/4, k.ú. Horšovský Týn.
Smlouva bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ
24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín,
zastoupena na základě plné moci společností STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281, Horšovský
Týn, IČ: 27971589. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu, která bude
stanovena dle znaleckého posudku, vyhotoveného na náklady oprávněného – společnosti ČEZ
Distribuce a.s. a to až na základě skutečného provedení stavby - tedy před uzavřením vlastní
smlouvy o zřízení věcného břemene. Rozsah zatížení pozemku bude vyznačen
v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného.
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
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Bod 5. Smlouva o zřízení služebnosti ke stavbě „Horšovský Týn, Domažlická, výstavba
veřejného osvětlení VO“
Usnesení
88/5
a) RM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 860 000 5429 mezi městem
Horšovský Týn a Plzeňským krajem, IČ 70890366, Škroupova 1760/18, Plzeň, se svěřeným
majetkem kraje hospodaří Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., IČ 72053119,
Koterovská 462/162, Plzeň – Koterov. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení
a provozování stavby – „Horšovský Týn, Domažlická výstavba veřejného osvětlení VO“ a to
na pozemku parc.č. 2587/1, k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčený pozemek
v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: města Horšovský Týn – vlastníka
a správce zemního kabelového vedení veřejného osvětlení. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úplatu ve výši 520 Kč, částka byla uhrazena na základě Smlouvy o omezení
užívání nemovitosti č. sml. SÚSPK8600002781 ze dne 08.01.2020. Rozsah zatížení pozemku
věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 2999-82/2022 ze dne 05.04.2022.
Náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí oprávněný.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 6. Vyjádření ke stavbě rozšíření předzahrádky Zámecké restaurace
Usnesení
88/6
a) RM projednala předloženou žádost o vyjádření (souhlas) ke stavbě rozšíření stávající
předzahrádky Zámecké restaurace na pozemku parc. č. 247/1, k. ú. Horšovský Týn. Přístavba
předzahrádky bude navazovat na severní stranu k již dříve povolené předzahrádce (dočasné
stavbě) umístěné proti domu čp. 66 Zámecká restaurace dle situace, bude z dřevěné
konstrukce vel. 10 x 2,5 m s podlahou z dřevěných lamel a s dřevěnými schodišťovými stupni
pro vyrovnání výškového rozdílu, bude rozebíratelná dočasného charakteru, bude mít zábradlí
vysoké 1,1 m ze svisle kladených prken, uložení bude na dřevěných sloupcích výšky do 500
mm k vyrovnání terénu.
b) RM souhlasí se stavbou s tím, že stavba bude provedena dle předložené žádosti.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 7. Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě, změna výměry jednoho z propachtovaných
pozemků parc. č. 130/2, k.ú. Horšovský Týn
Usnesení
88/7
a) RM bere na vědomí informaci OMIM o změně výměry jednoho z propachtovaných
pozemků parc. č. 130/2 v k. ú. Horšovský Týn z 541 m2 na 511 m2.
b) RM po projednání schvaluje návrh Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě.
c) RM pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 1.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
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Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 8. Výsledky výběrového řízení: „Tasnovice – připojení vrtu HV-1“
Usnesení
88/8
a) RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce pod názvem „Tasnovice – připojení vrtu HV-1“. Výzva byla zaslána třem
firmám. Na adresu zadavatele došly ve stanovené lhůtě tři nabídky.
b) RM se shoduje s názorem komise pro otevírání a hodnocení nabídek a přiděluje tuto
zakázku uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, firmě Chodské vodárny a kanalizace, a.s.,
Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice, IČ: 49788761 s nabídkovou cenou ve výši
947.059,41 Kč bez DPH tj. 1.145.941,89 Kč vč. DPH 21%.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 9. Zajištění archeologického dozoru při akci „Horšov – vodovodní řad“ cenová
nabídka + návrh dohody o provedení archeologického výzkumu
Usnesení
88/9
a) RM projednala cenovou nabídku Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace,
Kopeckého sady 2, Plzeň na provedení archeologického výzkumu při akci „Horšov –
vodovodní řad“ za cenu 22.800 Kč bez DPH tj. 27.588 Kč s DPH 21% a návrh Dohody
o provedení archeologického výzkumu.
b) RM schvaluje cenovou nabídku Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace,
Kopeckého sady 2, Plzeň na provedení archeologického výzkumu při akci „Horšov –
vodovodní řad“ za cenu 22.800 Kč bez DPH tj. 27.588 Kč s DPH 21%.
c) RM schvaluje návrh Dohody o provedení archeologického výzkumu mezi městem
Horšovský Týn a Západočeským muzeem v Plzni.
d) RM pověřuje starostu podpisem této dohody.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________

Bod 10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti
„Horšovský Týn – protipovodňové a protierozní opatření rokle pod motokrosovým
areálem“
Usnesení
88/10
a) RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
SML-00039-2022-222 ke stavbě „Horšovský Týn . protipovodňové a protierozní opatření
rokle pod motokrosovým areálem“, která se dotkne pozemku parc. č. 1930, k.ú. Horšovský
Týn. Smlouva bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a Lesy České republiky s.p.- IČ
42196451, Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, které jsou vlastníkem
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dotčeného pozemku. Věcné břemeno spočívající v oprávnění rozlivu vody a rozlévání vody
na pozemku parc.č. 1930 bude zřízeno ve prospěch budoucího oprávněného – města
Horšovský Týn. Výše jednorázové náhrady bude stanovena na základě znaleckého posudku
dle skutečného rozsahu omezení stanoveného geometrickým plánem, vyhotovených na
náklady budoucího oprávněného – města Horšovský Týn.
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 11. Výzva k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
„Rekonstrukce malé vodní nádrže, k.ú. Kocourov u Horšovského Týna p.č. 44/1“
Usnesení
88/11
a) RM projednala výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a smlouvy o dílo na
zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce malé vodní nádrže, k.ú.
Kocourov u Horšovského Týna p.č. 44/1“.
b) RM schválila výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a smlouvy o dílo na
zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce malé vodní nádrže, k.ú.
Kocourov u Horšovského Týna p.č. 44/1“.
c) RM ukládá OMIM vypsat výběrové řízení na uvedenou akci a oslovit firmy dle
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 „Rekonstrukce malé vodní nádrže, k.ú. Kocourov
u Horšovského Týna p.č. 44/1“ ve složení: Ing. Josef Holeček, Martina Ježková, Ing.
Šizlingová.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 12. Odpadové hospodářství
Usnesení
88/12
a) RM rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytnutí odborných služeb
v oblasti odpadového hospodářství pro město Horšovský Týn.
b) RM pověřuje Mgr. Lenku Podpěrovou přípravou, zadáním a řízením VZMR.
c) RM ukládá vyzvat nejméně 3 uchazeče k předložení cenové nabídky, poté zpět do RM.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OŽPŽÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 13. Návrh sml. na poskytnutí účelové dotace z programu „Obnova historického
stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury“
č. Z033/22
6

Usnesení
88/13
a) RM projednala návrh smlouvy mezi městem a Plzeňským krajem o poskytnutí účelové
dotace z programu „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích
a zónách a staveb drobné architektury“ č. Z033/22 ve výši 100.000 Kč. Předmětem smlouvy
je poskytnutí účelové finanční dotace určené na úhradu části nákladů stavebních a uměleckořemeslných prací spojených se zachováním a obnovou Objektu, a to v následujícím rozsahu:
„obnova fasády, oken, dveří, klempířských prvků, komínů a překrytí římsy domu čp. 91“.
b) RM souhlasí se zněním smlouvy.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 14. Návrh smlouvy o dílo – Jelení 91, H. Týn
Usnesení
88/14
a) RM projednala cenovou nabídku od firmy MILER - MALÍŘSTVÍ, spol. s r.o. se sídlem K
Terénu č.p. 96, Horšovský Týn, IČO 07770782 na opravu venkovních omítek a jejich nátěr
včetně oprav komínových těles na objektu bytového domu č. p. 91 ul. Jelení Horšovský Týn.
b) RM rozhodla o zadání VZMR na opravu venkovních omítek a jejich nátěr včetně oprav
komínových těles na objektu bytového domu č. p. 91 ul. Jelení Horšovský Týn přímo firmě
MILER - MALÍŘSTVÍ, spol. s r.o. se sídlem K Terénu č.p. 96, Horšovský Týn, IČO
07770782 za cenu 414.023 Kč bez DPH, cena včetně DPH činí 500. 967 Kč.
b) RM souhlasí se zněním smlouvy.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 15. Návrh smlouvy na provoz redakčního systému a internetových stránek
Usnesení
88/15
a) RM projednala návrh smlouvy mezi městem Horšovský Týn a Galileo Corporation s.r.o. se
sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO 25448714. Předmětem smlouvy č.
SOP_2179-04-2022 je závazek poskytovatele zajistit bezvadný provoz redakčního systému a
internetových stránek zákazníka www.horsovskytyn.cz na svém serveru, dále poskytovat ve
sjednaném rozsahu webhostingové služby s tímto provozem související a povinnost
objednatele zaplatit za zajištění provozu a dalších služeb stanovenou odměnu ve výši 8.456
Kč bez DPH za rok.
b) RM souhlasí se zněním smlouvy.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 16. Návrh smlouvy o dílo Oprava objektu bývalé trafostanice
Usnesení
88/16
a) RM projednala návrh smlouvy mezi městem a firmou MILER - MALÍŘSTVÍ, spol. s r.o.
se sídlem: K Terénu č.p. 96, Horšovský Týn, IČO 07770782. Předmětem smlouvy je oprava
objektu a venkovních omítek bývalé trafostanice v Žižkově ulici v Horšovském Týně za cenu
179.995 Kč bez DPH, cena včetně DPH činí 217. 793,95 Kč.
b) RM rozhodla o zadání VZMR na přímo firmě MILER - MALÍŘSTVÍ, spol. s r.o. se sídlem
K Terénu č.p. 96, Horšovský Týn, IČO 07770782 za cenu 179.995 Kč bez DPH, cena včetně
DPH činí 217. 793,95 Kč.
c) RM souhlasí se zněním smlouvy.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 17. Podpora registrovaných útulků na území PK
Usnesení
88/17
a) RM projednala podání žádosti v rámci dotačního titulu poskytovaného Plzeňským krajem
„Podpora registrovaných útulků pečující o opuštěná a toulavá zvířata na území Plzeňského
kraje 2022“ na zateplení buňky v záchytné stanici Horšovský Týn.
b) RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 18. VZMR – Oprava MK v Dolním Metelsku
Usnesení
88/18
a) RM projednala informaci starosty města o přidělení dotace ve výši 300.000 Kč od
Plzeňského kraje na opravu místní komunikace v Dolním Metelsku.
RM rozhodla o zadání veřejné zakázky (VZ) na akci „Oprava místní komunikace v Dolním
Metelsku“.
b) RM pověřuje OMIM přípravou, zadáním a řízením VZ.
c) RM ukládá vyzvat nejméně 3 uchazeče k předložení cenové nabídky, poté zpět do RM.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje starosta, OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení
_____________________________________________________________________________

Bod 19. Reakce na žádost o pořízení hlukové studie v motokrosovém areálu
Usnesení
88/19
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a) RM projednala informaci AMK Horšovský Týn o vyjádření k návrhu smlouvy o pořízení
hlukové studie v areálu motokrosové trati v H. Týně. AMK nesouhlasí s pořízení hlukové
studie a navrhuje vlastní měření hluku v době tréninku nikoliv v době závodu.
b) RM bere na vědomí informaci k návrhu smlouvy na podíl na nákladech hlukové studie
v areálu motokrosové trati.
c) RM vzhledem k tomu, že jedna ze smluvních stran nesouhlasí s pořízení hlukové studie dle
návrhu smlouvy, konstatuje, že nemůže dojít k podpisu smlouvy.
d) RM vyčká na výsledky měření od AMK.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 20. Žádost Klubu českých turistů o osazení dopr. značení v rámci cyklotrasy C3
Usnesení
88/20
a) RM projednala žádost Klubu českých turistů, IČ 45331995 o vyjádření k umístění
dopravního značení na území města v souvislosti s přeložením cyklotras 2241 a 2141 přes
centrum města.
b) RM nesouhlasí s umístěním nového dopravního značení dle předloženého návrhu a
ztotožňuje se s názorem ODSH Městského úřadu v Horšovském Týně. Důvodem je zejména
zachování bezpečnosti všech účastníků provozu na lávce vzhledem k rozměrovým
parametrům lávky a uvažovanému (žádanému) povolení obousměrného provozu cyklistů, ve
společném dopravním prostoru společně s chodci.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 21. Novostavba loděnice
Usnesení
88/21
a) RM rozhodla o zadání veřejné zakázky (VZ) na stavební práce na akci „Novostavba
loděnice“.
b) RM pověřuje OMIM přípravou, zadáním a řízením VZ.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 22. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/23
Usnesení
88/22
RM vzala na vědomí stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/23.
Výše úplaty byla ředitelkou MŠ stanovena v souladu se § 123 z. č. 561/2004, Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů, a §6 odst. 1 a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů ve výši 400 Kč za měsíc.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitelka MŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 23. Povolení výjimky z počtu dětí
Usnesení
88/23
a) RM projednala žádost ředitelky MŠ o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2022/23
podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o počty
dětí v jednotlivých třídách na zařízení Mateřská škola Vančurova 195 - II. třída 26 dětí, III.
třída 26 dětí, IV. třída 28 dětí. Mateřská škola Pionýrů 154 (odloučené pracoviště) - II. třída
28 dětí. Počet dětí odpovídá bezpečnostním a hygienickým předpisům, nepřesahuje kapacitu
školy.
b) RM souhlasí s povolením výjimky z počtu dětí dle žádosti.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitelka MŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 24. Aktualizace VP č. 34 – Pravidla pro oceňování významných životních událostí
občanů města
Usnesení
88/24
a) RM projednala návrh na aktualizaci Pravidel pro oceňování významných životních událostí
občanů města Horšovský Týn, oslavy jubilejních svateb.
b) RM schválila aktualizaci Pravidel pro oceňování významných životních událostí občanů
města Horšovský Týn, oslavy jubilejních svateb dle předloženého návrhu.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OSA - KSA. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 25. Žádost MK o přihlášení do projektu Česká knihovna 2022
Usnesení
88/25
a) RM projednala žádost předloženou vedoucí Městské knihovny o souhlas s přihlášením do
projektu Česká knihovna 2022.
b) RM souhlasí s podáním žádosti.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje vedoucí MK. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 26. Návrh na přidělení bytu č. 1 v DPS“
Usnesení
88/26
a) RM vzala na vědomí zápis z jednání Komise pro přidělování bytů v DPS s doporučením
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přidělit byt č. 1 v DPS.
b) RM přiděluje na základě návrhu a doporučení Komise pro přidělování bytů v DPS byt č. 1,
jižní strana, o výměře 45,55 m², umístěný v přízemí.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT, na vědomí - OSV – Kvítková. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 27. Návrh na přidělení bytu č. 3 v DPS
Usnesení
88/27
a) RM vzala na vědomí zápis z jednání Komise pro přidělování bytů v DPS s doporučením
přidělit byt č. 3 v DPS.
b) RM přiděluje na základě návrhu a doporučení Komise pro přidělování bytů v DPS byt č. 3,
jižní strana, o výměře 49,95 m², umístěný v přízemí.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT, na vědomí - OSV – Kvítková. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 28. Žádost o poskytnutí daru v rámci účasti Klubu třetí armády Plzeň na pietním
aktu dne 6.5.2022
Usnesení
88/28
a) RM projednala žádost Klubu třetí armády Plzeň, Losiná 425, 33204, IČ 26992183
o poskytnutí finančního příspěvku na provoz historických vojenských vozidel, která se
každoročně účastní květnových oslav osvobození v jihozápadních Čechách.
b) RM souhlasí s poskytnutím finančního daru Klubu třetí armády Plzeň, ve výši 10.000,-Kč
z kapitoly „Propagace města“.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 29. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02012022 ze dne
01.03.2022“
Usnesení
88/29
a) RM projednala návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02012022 ze
dne 01.03.2022 v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona
o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2022. Finanční prostředky poskytnuté jako
vyrovnávací platba se navyšují o 828.822 Kč na službu Pečovatelská služba.
b) RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02012022 ze dne
01.03.2022 mezi městem Horšovský Týn a Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13
Plzeň.
c) RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
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Vyřizuje OKSVV, OSVZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 30. Rozhodnutí ÚOHS - koupaliště
Usnesení
88/30
a) RM bere na vědomí rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže čj. ÚOHS15353/2022/500 ze dne 09.05.2022, jímž bylo město uznáno vinným ze spáchání přestupku
dle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, ve výši 61.000 Kč.
b) RM ukládá místostarostovi uplatnit náhradu škody z uzavřeného pojištění o odpovědnosti
zastupitelů.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta, OFŠ, na vědomí OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 31. Projektová dokumentace – lávka Vrchlického ulice
Usnesení

88/31
a) RM projednala nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Lávka přes
inundaci a Radbuzu v ulici Dobrovského ulici (L1 + L2) vč. veřejného osvětlen “ od firmy
Pontex, spol. s r.o., Březová 1658/1, 147 00 Praha 4, IČ 40763439.
b) RM souhlasí s nabídkou na zpracování projektové dokumentace na akci „Lávka přes
inundaci a Radbuzu v ulici Dobrovského ulici (L1 + L2) vč. veřejného osvětlen “ od firmy
Pontex, spol. s r.o., Březová 1658/1, 147 00 Praha 4, IČ 40763439 za cenu 689.220 Kč bez
DPH.
c) RM schvaluje návrh smlouvy o dílo.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 32. Zajištění archeologického dozoru při akci „Tasnovice – připojení vrtu HV- 1“
cenová nabídka + návrh dohody o provedení archeologického výzkumu
Usnesení

88/32
a) RM projednala cenovou nabídku Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace,
Kopeckého sady 2, Plzeň na provedení archeologického výzkumu při akci „Tasnovice –
připojení vrtu HV-1“ za cenu 12.650 Kč bez DPH tj. 15.307 Kč s DPH 21% a návrh Dohody
o provedení archeologického výzkumu.
b) RM schvaluje cenovou nabídku Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace,
Kopeckého sady 2, Plzeň na provedení archeologického výzkumu při akci „Tasnovice –
připojení vrtu HV-1“ za cenu 12.650 Kč bez DPH tj. 15.307 Kč s DPH 21%.
c) RM schvaluje návrh Dohody o provedení archeologického výzkumu mezi městem
Horšovský Týn a Západočeským muzeem v Plzni.
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d) RM pověřuje starostu podpisem této dohody.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 33. Informativní zpráva ředitele ZŠ
Usnesení

88/33
a) RM projednala informaci ředitele Základní školy v Horšovském Týně Mgr. Janského ve
věci dohody o náhradě škody a předžalobní výzvy.
b) RM souhlasí s uzavření dohody o náhradě škody a zaslání předžalobní výzvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitel ZŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 34. Stavba roku – Plzeňská ulice H. Týn
Usnesení

88/34
a) RM souhlasí s účastí v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2021. Soutěžit mohou
stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu v roce 2021 v Plzeňském kraji v tradičních
sedmi kategoriích, mezi které patří kategorie Dopravní a inženýrské stavby.
b) RM souhlasí s přihlášením akce „Rekonstrukce Plzeňské ulice“.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 35. Výměna oken – budova MěÚ
Usnesení

88/35
a) RM projednala cenovou nabídku firmy Stepan service s.r.o., se sídlem Petrovická 388,
344 01 Domažlice, IČ 29106575 na výměnu 2 ks oken v budově MěÚ H. Týn za nabídkovou
cenu cca 90.000 Kč. Cena bude upřesněna dle skutečného zaměření.
b) RM schvaluje cenovou nabídku od firmy Stepan service s.r.o., se sídlem Petrovická 388,
344 01 Domažlice, IČ 29106575.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje tajemnice. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 36. Rozšíření otevírací doby sběrného dvora H. Týn
Usnesení

88/36
RM ukládá jednateli Bytes HT připravit do příští schůze možnost rozšíření otevírací doby
sběrného dvora v Horšovském Týně včetně kalkulace.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitel Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod. 37 Závěr
Starosta města ukončil schůzi RM v 18:15 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 25.05.2022 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: 8.6., 22.6.
Předběžné termíny zasedání ZM na I. pololetí 2022: 16.5., 27.6. 2022
Zapsal: Ing. Eva Princlová
V Horšovském Týně 18.05.2022

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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