Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 66
ze dne 09.06.2021 na MěÚ v Horšovském Týně
Místo schůze: kancelář starosty města, náměstí Republiky 52, H. Týn
Začátek schůze: 16:00 hodin
Přítomni: Ing. Josef Holeček, Mgr. Renáta Karbanová, MUDr. Ondřej Plášil, Iva Peteříková, David
Škopek
Dále přítomni: Ing. Eva Princlová – zapisovatelka
Hlasování k jednotlivým usnesením se uvádí v závorce v pořadí – počet přítomných, hlasujících pro zdržel se hlasování - hlasoval proti.
Bod 1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze
Schůzi rady města zahájil 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 schůze.
Starosta konstatoval, že zápis z 65. 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.
66/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a pana Davida Škopka, kteří ho zároveň
podepisují.
b) RM schvaluje program 66. schůze Rady Města Horšovský Týn
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 66. schůze
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze;
2. PD pro územní řízení pro stavbu „Rekonstrukce Husova nám. v H. Týně“;
3. Žádost o výmaz věcných práv – OZ Lidická II. etapa;
4. Výměna vývěsních skříněk;
5. Pachtovní smlouva s ČR - SPÚ na pozemky parc. č. 2050 a 2052 v k. ú. Podražnice;
6. Plynovodní přípojka k RD – Nová Ves 20, Horšovský Týn – vyjádření ke stavbě;
7. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě ,,Kanalizační přípojka, Puškinova ul. č. p.
90, H. Týn“;
8. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Zpracování LHO pro zařizovací obvod H. Týn 1.“;
9. Nařízení Města Horšovský Týn č. 1 o záměru zadat zpracování LHO;
10. Návrh Smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru s firmou REMA Systém;
11. Poskytnutí dotace MPSV;
12. Vyhodnocení zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/22;
13. Sleva z nájmu z prostoru sloužícího k podnikání;
14. Analýza odpadového hospodářství;
15. Propagace městských slavností v Domažlickém deníku – nabídka;
16. Navýšení počtu strážníků MP;
17. Nabídka prezentace - turistický cykloprůvodce po Plzeňském kraji;
18. Žádost o souhlas s umístěním sídla Network East-West, z.s.
19. Výpověď Dohody o spolupráci při údržbě VP v části Tasnovice,
20. Žádost o vyplacení odměny za sekání – část Tasnovice;
21. Jmenování členů školské rady ZŠ;
22. Náklady na svoz KO za rok 2020;
23. Schválení účetní závěrky města H. Týn za r. 2020;
24. Schválení návrhu RO č. 3/2021;
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25. Návrh smlouvy na umístění Z-Boxu;
26. Podnět města Chrudim připojit se k postupu proti umisťování billboardů
27. Program zasedání ZM č. 18;
28. Návrh termínů konání schůze RM a zasedání ZM na II. pol. roku 2021
29. Žádost o projednání převodu členských práv a povinností
30. Semošice – narovnání majetkoprávních vztahů pod stavbou kanalizace
31. Uzavření sběrného dvora H.Týn – 15.06. a 17.06.2021
32. Informace o poskytnutí dotace na akci Tasnovice – vrt HV-1
33. Závěr
Bod 2. PD pro územní řízení pro stavbu „Rekonstrukce Husova nám. v H. Týně“
Usnesení
66/2
a) RM projednala cenovou nabídku Ing. Jaroslava Rojta, IČ: 12285447,
na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení pro stavbu „Rekonstrukce Husova náměstí
v Horšovském Týně“ za celkovou cenu 127.000 Kč + DPH v platné výši;
b) RM schvaluje cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení pro akci
„Rekonstrukce Husova náměstí v Horšovském Týně“ dle cenové nabídky Ing. Jaroslava Rojta, IČ:
12285447 za cenu 127.000 Kč + DPH v platné výši.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 3. Žádost o výmaz věcných práv – OZ Lidická II. etapa
Usnesení
66/3
a) RM projednala žádost o výmaz věcných práv (předkupní právo a výhrada práva zpětné koupě)
zatěžujících prodané pozemky v OZ Lidická II. etapa parc. č. 1582/120, 1582/135, k. ú. Horšovský
Týn. Věcná práva jsou zapsána ve prospěch města. Podmínka výstavby RD byla splněna, RD byl
zkolaudován, bylo přiděleno číslo popisné.
b) RM schvaluje zrušení věcných práv váznoucích na dotčených pozemcích ve prospěch města, s
žadateli bude uzavřena Dohoda o zániku věcných práv – předkupního práva a výhrady práva zpětné
koupě.
c) RM stanovuje jako podmínku výmazu práv v katastru nemovitostí, že povinný zaplatí správní
poplatek za povolení vkladu práva do katastru nemovitostí.
d) RM pověřuje starostu podpisem Dohody o zániku věcných práv.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 4. Výměna vývěsních skříněk
Usnesení
66/4
a) RM projednala v souladu s usnesením RM ze dne 18.12.2019, bod 31/26 informaci OMIM o
připravované výměně vývěsních skříněk v místních částech města Horšovský Týn (mimo Borovici) s
předpokládanou cenou dle provedené kalkulace ve výši 139.883 Kč bez DPH, tj. 169.258,43 s DPH.
b) RM ukládá OMIM připravit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro realizaci
výměny vývěsních skříněk v místních částech města Horšovský Týn, mimo Borovici, po schválení v
RO č. 3/2021. Výsledek výběrového řízení bude předložen do další RM.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 5. Pachtovní smlouva s ČR - SPÚ na pozemky parc. č. 2050 a 2052 v k. ú. Podražnice
Usnesení
66/5
a) RM schvaluje návrh Pachtovní smlouvy č. 47N21/30, která bude uzavřena mezi ČR – Státním
pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 03112774 a
městem Horšovský Týn, se sídlem náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn, IČO 00253383.
Jedná se o pacht pozemků parc. č. 2050 o výměře 134 m2 a parc. č. 2052 o výměře 345 m2, k. ú.
Podražnice (přídomovní zahrada u čp. 17, Podražnice). Roční pachtovné činí 2.179 Kč, ročně bude
navyšováno o míru inflace, smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
b) RM pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy č. 47N21/30.
c) RM ukládá OMIM připravit podklady do zasedání ZM ve věci schválení podání žádosti o úplatný
převod pozemků parc. č. 2050 a 2052 v k. ú. Podražnice z vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad do
vlastnictví města Horšovský Týn. Cena bude stanovena znaleckým posudkem vyhotoveným na
náklady žadatele. RM doporučuje podat žádost o úplatný převod pozemků.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 6. Plynovodní přípojka k RD – Nová Ves 20, Horšovský Týn – vyjádření ke stavbě
Usnesení
66/6
a) RM projednala žádost o vyjádření ke stavbě STL plynovodní přípojky PEd32 k rodinnému domu na
pozemku st. 1552, k. ú. Horšovský Týn dle předložené situace z projektové dokumentace vyhotovené datum 04/2021. Přípojka bude napojena na plynovodní řad v komunikaci před objektem, je vedena v
pozemku města parc. č. 2576/33, k. ú. Horšovský Týn v délce cca 1,3 m.
b) RM souhlasí se stavbou dle předložené situace. Podmínky pro vstup na pozemek 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.
c) RM ukládá OMIM zveřejnit záměr města uzavřít nájemní smlouvu s investorem stavby plynovodní
přípojky k rodinnému domu za účelem uložení, provozování a údržby plynovodní přípojky k tomuto
objektu v pozemku města parc. č. 2576/33, k. ú. Horšovský Týn v délce cca 1,3 m. Výše nájemného je
stanovena na 10 Kč/m2/rok, smlouva bude uzavřena do doby majetkoprávního vypořádání – uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, maximálně na dobu 3 let. Po uplynutí lhůty zveřejnění
záměru zpět do jednání RM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě ,,Kanalizační přípojka, Puškinova
ul. č. p. 90, H. Týn“
Usnesení
66/7
a) RM schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno –
služebnost spočívá v právu zřízení a provozování inženýrské sítě – kanalizační přípojka k čp. 90,
Puškinova ul. a to na pozemku města KN 2278/5 v k. ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčený
pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úplatu ve výši 605 Kč. Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem je vyznačen v
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geometrickém plánu č. 2826-117/2018 ze dne 12.10.2018 vyhotoveného na náklady oprávněného.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Zpracování LHO pro zařizovací obvod H. Týn 1.“
Usnesení
66/8
a) RM projednala návrh dodatku č. 1 o dílo „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací
obvod Horšovský Týn 1“ za podmínek v ní uvedených se zpracovatelem Lesprojekt východní Čechy,
s.r.o., IČO 25251431, se sídlem 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, Gočárova třída 504/54.
Předmětem dodatku je upřesnění plochy a ceny díla, a to s ohledem na skutečnou plochu zjištěnou při
zpracování díla. Konečná plocha činí cca 450,45 ha, sjednaná cena za měrnou jednotku činí
355.855,50 Kč bez DPH, cena včetně DPH je 430.585 Kč.
b) RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo „Zpracování lesních hospodářských osnov
pro zařizovací obvod Horšovský Týn 1“.
c) RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OŽPŽÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 9. Nařízení Města Horšovský Týn č. 1/2021 o záměru zadat zpracování LHO
Usnesení
66/9
a) RM projednala informaci odboru životního prostředí a obecní živnostenský úřad Městského úřadu
Horšovský Týn o tom, že k 31. prosinci 2022 končí platnost lesních hospodářských osnov v rámci
lesních hospodářských celků (LHC) č. 301 812 a č. 301 813 v územní působnosti Městského úřadu
obce s rozšířenou působností (ORP) Horšovský Týn.
b) RM projednala povinnost vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov na další
období, tj. na období od 01.01.2023 do 31.12.2032. Při aplikaci ustanovení § 25 odst. 2 zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, vycházela RM z ustanovení § 58a téhož zákona, podle kterého jsou působnosti, stanovené
lesním zákonem ORP, výkonem přenesené působnosti. Podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů, vydává obec v přenesené působnosti „nařízení“.
c) RM vydává v souladu s ustanovením § 11 odst. 1, 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d)
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, nařízení, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských
osnov.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OŽPŽÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 10. Návrh smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru s firmou REMA Systém
Usnesení
66/10
a) RM projednala návrh Smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních
elektrozařízení a odpadních baterií nebo akumulátorů od konečných uživatelů firmy REMA Systém,
a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 1667/64, 140 00, IČO 64510263, DIČ CZ64510263, za účelem
realizace zpětného odběru výrobků s ukončenou životností.
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b) RM nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních
elektrozařízení a odpadních baterií nebo akumulátorů od konečných uživatelů firmy REMA Systém,
a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 1667/64, PSČ: 140 00, IČO: 64510263, DIČ: CZ64510263.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OŽPŽÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 11. Poskytnutí dotace MPSV
Usnesení
66/11
RM projednala rozhodnutí č. 1 o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na
rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v
souvislosti s epidemií ,,COVID 19“ v celkové výši 33.450 Kč.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OSVZ, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 12. Vyhodnocení zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/22
Usnesení
66/12
RM byla seznámena s vyhodnocením zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/22. Ředitelka
školy obdržela celkem 62 žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy. K předškolnímu vzdělávání byly
přijaty děti splňující kritéria podle stanoveného pořadí do počtu volné kapacity pro přijetí na školní
rok 2021/22. V povinném posledním roce před zahájením byly přijaty 4 děti, 5 dětí čtyřletých, 30 dětí
tříletých a 8 dětí mladších tří let. Vzhledem naplnění kapacity školy nebyly přijaty děti narozené po
14.12.2018 a žádné dítě s bydlištěm mimo obec.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitelka MŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 13. Sleva z nájmu z prostoru sloužícího k podnikání
Usnesení
66/13
a) RM projednala žádost o poskytnutí slevy z nájemného prostoru sloužícího k podnikání na adrese
nám. Republiky 95, H. Týn, za měsíc březen 2021 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 březen 2021;
c) RM projednala žádost o poskytnutí slevy z nájemného prostoru sloužícího k podnikání za měsíc
duben 2021 na adrese nám. Republiky 95, H. Týn, z důvodu dodržování opatření proti šíření
koronaviru;
d) RM souhlasí s poskytnutím slevy z nájemného z prostoru sloužícího k podnikání ve výši 100 % za
měsíc duben 2021.
e) RM projednala žádost o poskytnutí slevy z nájemného prostoru sloužícího k podnikání za měsíc
květen 2021 na adrese Nádražní 73, H. Týn, z důvodu dodržování opatření proti šíření koronaviru;
f) RM souhlasí s poskytnutím slevy z nájemného z prostoru sloužícího k podnikání ve výši 60 % za
měsíc květen 2021.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 14. Analýza odpadového hospodářství
Usnesení
66/14
a) RM projednala Analýzu odpadového hospodářství a následná návrhová opatření pro město
Horšovský Týn, kterou zpracovala na základě objednávky firma ARCH consulting s.r.o., se sídlem
Sluštická 873/6, 100 00 Praha 10, IČO 28779479, DIČ CZ28779479.
b) RM ukládá OŽPŽÚ připravit návrh OZV o stanovení sytému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Horšovský Týn do 31.07.2021.
c) RM ukládá firmě Bytes HT provádět důslednou kontrolu obsahu nádob na směsný komunální
odpad.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OŽPŽÚ, OKSVV, Bytes HT, na vědomí OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 15. Propagace městských slavností v Domažlickém deníku - nabídka
Usnesení
66/15
a) RM projednala cenovou nabídku VLTAVA LABE MEDIA a.s., se sídlem Msgre. B.Staška 70, 344
01 Domažlice na propagaci Anenské pouti v Horšovském Týně o velikosti ½ strany v EXTRA Deníku
včetně webu za cenu 10.000 Kč, 1/1 strany v EXTRA Deníku včetně webu za 18.000 Kč a Celý
Plzeňský kraj (5 okresů) ½ strany včetně 1 okr. Webu za cenu 29.394 Kč.
b) RM souhlasí s objednáním propagace Anenské pouti v Horšovském Týně o velikosti ½ strany
v EXTRA Deníku včetně webu za cenu 10.000 Kč bez DPH.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, ředitelka MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 16. Navýšení počtu strážníků MP
Usnesení
66/16
a) RM projednala možnost navýšení počtu strážníků MP Horšovský Týn z důvodu dlouhodobé nemoci
jednoho ze strážníků MP.
b) RM souhlasí s navýšením počtu strážníků na celkový počet 4.
c) RM ukládá KS vypsat výběrové řízení na pozici strážník/strážnice včetně náborového příspěvku
50.000 Kč.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 17. Projekt - turistický cykloprůvodce po Plzeňském kraji
Usnesení
66/17
a) RM projednala nabídku uveřejnění cyklotras v okolí města Horšovský Týn do publikace
cykloprůvodce po Plzeňském kraji nebo mobilní aplikaci „Na kole i pěšky“, kterou předložil Jan
Křeček, IČO 70294232. Jedná se o soubor asi 30ti cyklotras a turistických tras, u nichž vydavatel
nabízí možnost prezentace ve 100 stránkové publikaci.
b) RM souhlasí s využitím nabídky prezentace v mobilní aplikaci za celkovou cenu 4.000 Kč + DPH.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, ředitelka MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 18. Žádost o souhlas s umístěním sídla
Usnesení
66/18
a) RM projednala žádost o souhlas s umístěním sídla spolku Network East-West, z.s., IČO 69967024 v
budově č. p. 253, ul. Dobrovského, Horšovský Týn.
b) RM souhlasí s umístěním sídla spolku.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 19. Výpověď Dohody o spolupráci při údržbě VP v části Tasnovice
Usnesení
66/19
a) RM se seznámila s výpovědí Dohody o spolupráci při údržbě veřejného prostranství v části
Tasnovice. Výpovědní lhůta končí 30. den po písemném podání výpovědi.
b) RM ukládá firmě Bytes HT spol s.r.o., která má uzavřenou mandátní smlouvu s městem na údržbu
veř. prostranství, aby opět zahrnula tuto městskou část do plánu údržby.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta, Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 20. Žádost o vyplacení odměny za sekání – část Tasnovice
Usnesení
66/20
a) RM projednala žádost o vyplacení 1. splátky ve výši 5.000 Kč za splnění závazků a úkolů dle
smlouvy s městem, jejímž předmětem je údržba veřejné zeleně v části Tasnovice za rok 2021.
Oddělení ŽP MěÚ potvrdilo splnění závazků.
b) RM souhlasí s vyplacením částky po kontrole.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 21. Jmenování členů školské rady ZŠ
Usnesení
66/21
a) RM jmenuje na tříleté funkční období za zřizovatele pana MUDr. Ondřeje Plášila a paní Marii
Škardovou členy školské rady při Základní škole Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková
organizace.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 22. Náklady na svoz KO za rok 2020 – zrušení usnesení ZM 17/2021 bod 25 ze dne
10.05.2021
Usnesení
66/22
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a) RM projednala informaci o nesprávně přijatém usnesení ZM 17/2021 bod 25 ze dne 10.05.2021 ve
věci propočtu nákladů na svoz komunálního odpadu za rok 2020 na jednoho poplatníka a postupuje
věc do zasedání zastupitelstva města s doporučením usnesení ZM 17 bod 25 zrušit.
b) RM projednala propočet nákladů na svoz komunálního odpadu za rok 2020 na jednoho poplatníka,
který činí 570 Kč a postupuje věc do zastupitelstva města s doporučením vzít propočet na vědomí.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 23. Schválení účetní závěrky města H. Týn za r. 2020
Usnesení
66/23
a) RM projednala účetní závěrku města Horšovský Týn za rok 2020 a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2020.
b) RM postupuje věc do zasedání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 24. Schválení návrhu RO č. 3/2021
Usnesení
66/24
a) RM projednala návrh RO č. 3/2021.
b) RM postupuje věc do zasedání ZM s doporučením věc schválit.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 25. Návrh smlouvy na umístění Z-Boxu
Usnesení
66/25
a) RM projednala návrh smlouvy na umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování mezi městem
a společností Zásilkovna s.r.o. se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, IČO28408306. Podle
této smlouvy smluvní partner přenechává provozovateli plochu do užívání za účelem umístění,
provozu, servisu a případné obměny automatu sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších
služeb, které Provozovatel jako podnikatel v oblasti přepravních služeb nabízí.
b) RM ukládá místostarostovi projednat se zástupcem společnosti možnosti revize smlouvy a
podmínek.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 26. Podnět města Chrudim připojit se k postupu proti umisťování billboardů
Usnesení
66/26
a) RM projednala podnět města Chrudim připojit se ke koordinovanému postupu vůči neoprávněnému
umisťování billboardů firmy Eurobillboard s.r.o.
b) RM souhlasí s připojením se ke společnému postupu proti umisťování billboardů.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
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Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 27. Návrh programu zasedání ZM č. 18
Usnesení
66/27
RM schvaluje návrh programu zasedání ZM č. 18, které se bude konat dne 21.06.2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje KS, na vědomí ředitelé p.o. a s.r.o., vedoucí odborů, knihovna.. Pro účely RM vyřadit z
usnesení.
Bod 28. Návrh termínů konání schůze RM a zasedání ZM na II. pol. roku 2021
Usnesení
66/28
a) RM schvaluje návrh termínů schůzí RM na II. pololetí 2021, které jsou stanoveny takto: 14.07.,
04.08., 25.08., 08.09., 22.09., 06.10, 20.10., 03.11., 24.11., 08.12.2021.
b) RM projednala návrh termínů zasedání ZM na II. pololetí 2021. Předběžné termíny zasedání ZM na
II. pololetí 2021 jsou stanoveny na 13. 09., 01. 11. a 06. 12. 2021.
c) RM schvaluje návrh termínů zasedání ZM na II. pololetí 2021.
d) RM věc postupuje do zasedání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje KS, na vědomí ředitelé p.o. a s.r.o., vedoucí odborů, knihovna. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
Bod 29. Žádost o projednání převodu členských práv a povinností
Usnesení
66/29
a) RM projednala žádost o souhlas s převodem práv a povinností vyplývajících z předmětu Smlouvy o
dodatečném členském vkladu ve věci bytové jednotky A10 domu Vančurova 285, Horšovský Týn.
b) RM souhlasí s převodem práv a povinností vyplývajících z předmětu Smlouvy o dodatečném
členském vkladu a budoucí kupní smlouvě členské číslo 1019 ve věci bytové jednotky A10 domu
Vančurova 285, Horšovský Týn Nájemního družstva Malé předměstí, bytové družstvo.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 30. Semošice – narovnání majetkoprávních vztahů pod stavbou kanalizace
Usnesení
66/30
a) RM projednala informaci OMIM o nutnosti provést narovnání majetkoprávních vztahů pod stavbou
vodovodního a kanalizačního řadu v Semošicích, které jsou uloženy částečně v pozemku parc. č.
345/2, k. ú. Semošice. Vlastník dotčeného pozemku navrhuje buď prodej části pozemku o výměře cca
120 m2 za cenu 1.500 Kč/m2 (cena požadována vlastníkem pozemku) nebo směnu za část pozemku
města parc. č. 1514 o výměře cca 3600 m 2, cena by pak byla stanovena u obou pozemků znaleckým
posudkem, s tím, že rozdíl vlastník směňovaného pozemku doplatí. Náklady na směnu uhradí město
(geometrické plány, znalecký posudek, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí).
b) RM ukládá OMIM připravit podklady do ZM s doporučením provést směnu pozemků dle
uvedeného návrhu.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
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Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 31. Uzavření sběrného dvora H. Týn – 15.06. a 17.06.2021
Usnesení
66/31
RM bere na vědomí sdělení Bytesu HT, že bude Sběrný dvůr uzavřen ve dnech 15.06.2021 a
17.6.2021 z technických důvodů.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 32. Informace o poskytnutí dotace na akci Tasnovice – vrt HV-1
Usnesení
66/32
RM projednala informaci o vydání Rozhodnutí č. 03912011 o poskytnutí finančních prostředků ze
Státního fondu životního prostředí ČR na akci Tasnovice – vrt HV – 1 a připojení vrtu HV-1 Tasnovice
do vodovodní soustavy v Tasnovicích. Jedná se o investiční dotaci, poskytnutou v rámci Výzvy č.
2/2018 o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod. 33 Závěr
Starosta města ukončil schůzi RM v 18:45 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 23.06.2021 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 II. pololetí 2021 jsou stanoveny takto: 14.7.,4.8., 25.8., 8.9., 22.9.,
6.10, 20.10., 3.11., 24.11., 8.12.2021.
Předběžné termíny zasedání ZM na I. pololetí 2021: 21.06.2021
Předběžné termíny zasedání ZM na II. pololetí 2021: 13. 09., 01. 11. a 06. 12. 2021
Zapsala: Ing. Eva Princlová
tajemnice MěÚ
V Horšovském Týně 16.06.2021

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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