Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 84
ze dne 16.03.2022 na MěÚ v Horšovském Týně
Místo schůze: kancelář starosty města, náměstí Republiky 52, H. Týn
Začátek schůze: 15:00 hodin
Přítomni: Ing. Josef Holeček, Mgr. Renáta Karbanová, David Škopek
Omluveni: MUDr. Ondřej Plášil, Iva Peteříková
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 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 83. 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.
Usnesení
82/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a Davida Škopka, kteří ho
zároveň podepisují.
b) RM schvaluje program 84. schůze Rady Města Horšovský Týn
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 84. schůze
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze;
2. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, č. parc. 350/1 – kNN;“
3. Smlouva o zřízení věcného břemene – přeložka plynovodu u mostu ul. J. Littrowa;
4. Dohoda č. 222533 o náhradě za přičlenění honebních pozemků k honitbě „Město
Horšovský Týn - Peřina“
5. Pověření k výkonu opatrovnictví;
6. Propočet nákladů na svoz komunálního odpadu za rok 2021;
7. Oznámení ředitelky MŠ o vyhlášení zápisu do MŠ na školní rok 2022/23;
8. Proplacení dotace na účet města na akci Mezinárodní cyklostezka CT3;
9. Informace - Podněty na pořízení Změny č. 6 územního plánu Horšovský Týn;
10. Informace o jednání se zástupci SÚSPK ve věci možnosti změny trasy vedení silnice
II/193;
11. Projekt společnosti Stopa bezpečí, s.r.o. „Peníze a jiná strašidla“;
12. Platový výměr ředitelky MKZ;
13. Žádost o možnost využití plochy na přistávání vrtulníků - Horšovský Týn 2022;
14. Projekt Zdravotní klaun – žádost o finanční dar z rozpočtu obce;
15. Žádost o pronájem veřejného prostranství;
16. Oznámení KLUBU TŘETÍ ARMÁDA PLZEŇ o průjezdu konvoje historických
vozidel americké armády;
17. ZŘ veřejná zakázka „Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně“;
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18. Nájem části pozemku parc. č. 3754/2, k. ú. Horšovský Týn o výměře 21,5 m2
(pod prodejním kioskem) - smlouva o nájmu pozemku;
19. Návrh Rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2022;
20. Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
21. Příkazní smlouva č. 019-ZPR-22 – administrace zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně – dokončení 2022“
22. Veřejná zakázka „Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně – dokončení 2022“;
23. Žádost o projednání převodu člen. práv a povinností k bytu;
24. Oprava hráze rybníka Hašov;
25. Program regenerace MPR H. Týn 2022 - finanční podíl města;
26. Návrh programu zasedání ZM č. 23;
27. Žádost o schválení nákupu nového dopravního prostředku – SDH H. Týn
28. Zrušení usnesení RM 83/14 písm. d)
29. Zrušení usnesení RM 83/19 písm. d)
30. Závěr
Bod 2. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, č. parc. 350/1 – kNN“
Usnesení
84/2
a) RM projednala od společnosti OMEXOM GA Energo, s.r.o., IČ 49196812, Na Střílně
1929/8, Plzeň - Bolevec žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, č. parc. 350/1 –
kNN“ IV-12-0019594. Projektová dokumentace řeší výstavbu nového vedení NN, které bude
zakončeno na pozemku parc. č. 350/1, k. ú. Horšovský Týn v přípojkové skříni umístěné v
oplocení připojované zahrádky, s nájemcem uzavřena pachtovní smlouva. Investorem stavby
je ČEZ Distribuce, a.s. Stavba se dotkne pozemku města parc. č. 350/1, k. ú. Horšovský Týn.
Uložení kabelu NN je umístěno při okraji přístupové cesty k zahrádce.
b) RM souhlasí se stavbou dle předložené situace za podmínky, že cesta dotčená stavbou na
pozemku parc. č. 350/1 bude uvedena do původního stavu. 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 pozemků.
c) RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-0019594/SoBS VB/1 „Horšovský Týn, DO, p. č. 350/1 – kNN“, která se
dotkne pozemku města parc. č. 350/1, 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 OMEXOM GA Energo, s.r.o., IČ 49196812, Na Střílně 1929/8, Plzeň - Bolevec.
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.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 3. Smlouva o zřízení věcného břemene – přeložka plynovodu u mostu ul. J. Littrowa
Usnesení
84/3
a) RM schvaluje předložený návrh
Smlouvy o zřízení věcného břemene č.
8800099421_1/VB/P mezi městem Horšovský Týn a společností GasNet s.r.o., Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 zastoupené na základě plné moci
společností GasNet Služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311.
Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení –
„PREL A. přeložka plynovodu Horšovský Týn – Jana Littrowa, č. stavby 8800099421“ a to na
pozemcích parc. č. 2578/30, 2585/52, 3754/2 k. ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na
dotčené pozemky v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: GasNet s.r.o., Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 – vlastníka a správce plynárenského
zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč/bm + DPH v
platné výši, minimální sazba činí 10.000 Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku
věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 2984-2258/2021 ze dne 03.01.2022.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 4. Dohoda č. 222533 o náhradě za přičlenění honebních pozemků k honitbě „Město
Horšovský Týn - Peřina“
Usnesení
84/4
a) RM po projednání schvaluje Dohodu č. 222533 o náhradě za přičlenění honebních
pozemků k honitbě „Město Horšovský Týn – Peřina“ mezi městem Horšovský Týn a Lesy
České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451.
Nová dohoda se uzavírá z důvodu, že stávající již neodpovídá současné zákonné legislativě
a od doby uzavření se změnila celková výměra přičleněných honebních pozemků. Výše
náhrady činí 74 Kč/ha/rok. Do honitby města je přičleněno 25,3693 ha, celková roční výše
náhrady činí 1877 Kč + DPH. Náhrada bude valorizována vždy k 1.1. běžného roku podle
skutečně dosažené míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen
za 12 posledních měsíců kalendářního roku zveřejněného Českým statistickým úřadem.
b) RM pověřuje starostu podpisem této dohody.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 5. Pověření k výkonu opatrovnictví
Usnesení
84/5
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
posuzované, o prodloužení doby omezení ve svéprávnosti a o jmenování opatrovníka, vedené
u Okresního soudu v Domažlicích pod č.j. 13 P 116/2019-58, 4 P a Nc 30/2022, 4 P a Nc
31/2022.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
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Vyřizuje OSVZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 6. Propočet nákladů na svoz komunálního odpadu za rok 2021
Usnesení
84/6
a) RM bere na vědomí propočet nákladů na svoz komunálního odpadu za rok 2021 na jednoho
poplatníka
b) RM postupuje věc do zasedání zastupitelstva města s doporučením vzít propočet na
vědomí.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Oznámení ředitelky MŠ o vyhlášení zápisu do MŠ na školní rok 2022/23
Usnesení
84/7
RM bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Horšovský Týn (MŠ), že zápis do MŠ
na školní rok 2022/23 bude probíhat ve dnech 2.-13.5.2022 v obou budovách MŠ. Přijímací
řízení je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku. Přednostně budou
přijímány děti s bydlištěm v Horšovském Týně a jeho spádovém obvodu dle předem
stanovených kritérií.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje ředitelka MŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Proplacení dotace na účet města na akci Mezinárodní cyklostezka CT3
Usnesení
84/8
RM bere na vědomí proplacení dotace na účet města na akci Mezinárodní cyklostezka CT3
H. Týn – Semošice (identifikační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015177) ve výši
8.845.306,52 Kč.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 9. Informace - Podněty na pořízení Změny č. 6 územního plánu Horšovský Týn
Usnesení
84/9
a) RM projednala informaci odboru výstavby a územního plánování - Podněty na pořízení
Změny č. 6 územního plánu Horšovský Týn.
b) RM bere na vědomí předložené podněty na pořízení Změny č. 6 ÚP Horšovský Týn.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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___________________________________________________________________________
Bod 10. Informace o jednání se zástupci SÚSPK ve věci možnosti změny trasy vedení
silnice II/193
Usnesení
84/10
RM vzala na vědomí informaci starosty o jednání se zástupci SÚSPK ve věci možnosti změny
trasy vedení silnice II/193 městem Horšovský Týn. Rada města ukládá starostovi požádat Plzeňský kraj o směnu komunikací resp. O stanovisko, zda je z pohledu vlastníka silnice II. třídy směna reálná.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 11. Projekt společnosti Stopa bezpečí, s.r.o. „Peníze a jiná strašidla“
Usnesení
84/11
a) RM se seznámila s projektem společnosti Stopa bezpečí, s.r.o., se sídlem Františkánská
120/7, 301 00 Plzeň, IČO 08431205 „Peníze a jiná strašidla“. Jedná se o seznámení s finanční
gramotností, základními pojmy na prvním stupni základních škol.
b) RM nesouhlasí se zapojením do projektu.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 12. Platový výměr ředitelky MKZ
Usnesení
84/12
RM schvaluje s účinností od 01.03.2022 platový výměr ředitelky Městského kulturního
zařízení Horšovský Týn p.o..
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje ředitelka MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 13. Žádost o možnost využití plochy na přistávání vrtulníků - Horšovský Týn 2022
Usnesení
84/13
a) RM projednala žádost HELI CZECH s.r.o. IČO 27490271, se sídlem Formánkova 436/2,
Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové o využití plochy na přistávání vrtulníků na
pozemku p. č. 1058/54 k. ú. Horšovský Týn v majetku města.
b) RM souhlasí s podmínkou, že si firma zajistí souhlas nájemce a potřebná povolení.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 14. Projekt Zdravotní klaun – žádost o finanční dar z rozpočtu obce
Usnesení
84/14
a) RM projednala žádost společnosti Zdravotní klaun, o.p.s., se sídlem Paříkova 355/7,
190 00 Praha 9 o finanční dar z rozpočtu města pro potřeby financování programů organizace
Zdravotní klaun, o.p.s., a to v souladu s posláním uvedeným v zakládací listině.
b) RM nesouhlasí s poskytnutím daru.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 15. Žádost o pronájem veřejného prostranství
Usnesení
84/15
a) RM projednala žádost o pronájem veřejného prostranství za účelem konání Velikonočního
jarmarku. Jedná se o zábor části chodníku (cca 40 m²) u č. p. 4, nám. Republiky.
b) RM souhlasí se záborem veřejného prostranství podle žádosti za předpokladu dodržení
OZV č. 3/2020. Žadatelka se zavazuje, že bude na chodníku zachován průchod, prodejní
místa nebudou zasahovat do komunikace ani plochy parkovacích míst.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OFŠ, Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 16. Oznámení KLUBU TŘETÍ ARMÁDA PLZEŇ o průjezdu konvoje historických
vozidel americké armády
Usnesení
84/16
a) projednala oznámení KLUBU TŘETÍ ARMÁDA PLZEŇ o průjezdu konvoje historických
vozidel americké armády Horšovským Týnem dne 6.5.2022. Předpokládaný příjezd na nám.
Republiky Horšovský Týn (parkoviště před zámkem) ve 14:45 hodin a odjezd v 15:30 hodin.
b) RM souhlasí s konáním akce.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OKSVV, MP, Bytes HT. Na vědomí MKZ, ODSH Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 17. ZŘ veřejná zakázka „Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně“
Usnesení
83/17
a) RM se seznámila s výsledkem zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Rekonstrukce Pivovarské
ulice v Horšovském Týně“. Výzva byla zveřejněna na profilu zadavatele. Ve stanovené lhůtě
podalo nabídku sedm firem.
b) RM se shoduje s názorem hodnotící komise a přiděluje tuto zakázku uchazeči s nejnižší
nabídkovou cenou: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany,
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korespondenční adresa: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, IČ 26177005
s nabídkovou cenou ve výši 7.950.000 Kč bez DPH tj. 9.619.500 Kč vč. DPH 21%. Dvě
společnosti byly vyloučeny – jedna společnost neobjasnila a nedoplnila údaje na základě
žádosti, druhá společnost nesplnila zadávací podmínky – prokázání technické kvalifikace
a neobjasnila a nedoplnila některé údaje na základě žádosti.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 18. Nájem části pozemku parc. č. 3754/2, k.ú. Horšovský Týn o výměře 21,5 m2
(pod prodejním kioskem) - smlouva o nájmu pozemku
Usnesení
84/18
a) RM vzala na vědomí informaci OMIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr
města přenechat do nájmu část pozemku parc. č. 3754/2 v k. ú. Horšovský Týn o výměře
21,5 m2 pod prodejním kioskem.
b) RM po projednání schvaluje návrh smlouvy o nájmu pozemku. Nájemní smlouva se
uzavírá na dobu určitou – na 1 rok. Nedojde-li k porušení podmínek nájemní smlouvy, bude
postupováno v souladu s § 2230 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
Výše nájemného byla stanovena na 3.000 Kč/rok. Nájemné bude každoročně navyšováno o
inflační koeficient uznaný státem a zveřejněný ČSÚ.
c) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 19. Návrh Rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2022
Usnesení
84/19
a) RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 2/2022 rozpočtu města Horšovský Týn na
rok 2022.
b) RM postupuje RO č. 2/2022 do zasedání ZM s doporučením věc schválit.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
_____________________________________________________________________________
Bod 20. Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Usnesení
84/20

a) RM projednala návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci "Sýpka" mezi městem
Horšovský Týn a firmou BOLID M s.r.o., Voršilská 2085/3, 110 00 Praha, IČ 26347741,
jehož předmětem je navýšení ceny díla o částku 1.876.933,52 Kč bez DPH tj. 2.271.089,56
Kč s DPH.
b) RM schvaluje návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci "Sýpka" mezi městem
Horšovský Týn a firmou BOLID M s.r.o., Voršilská 2085/3, 110 00 Praha, IČ 26347741.
c) RM pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 2
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(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 21. Příkazní smlouva č. 019-ZPR-22 – administrace zadávacího řízení na veřejnou
zakázku „Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně – dokončení 2022“
Usnesení
84/21

a) RM projednala nabídku společnosti MAZEPPA s.r.o., Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň, IČ
27187039 na administraci veřejné zakázky na stavební práce pro výběr zhotovitele stavby
„Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně – dokončení 2022“ zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. za cenu 34.500 Kč bez DPH tj. 41.745 Kč
s DPH 21% a návrh příkazní smlouvy.
b) RM schvaluje nabídku společnosti MAZEPPA s.r.o., Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň, IČ
27187039 na administraci veřejné zakázky na stavební práce pro výběr zhotovitele stavby
„Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně – dokončení 2022“ zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. za cenu 34.500 Kč bez DPH tj. 41.745 Kč
s DPH 21%.
c) RM schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi městem Horšovský Týn a společností
MAZEPPA s.r.o., Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň, IČ 27187039.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 22. Veřejná zakázka „Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně – dokončení 2022“
Usnesení
84/22
a) RM projednala výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo na
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Oprava objektu sýpky
v Horšovském Týně – dokončení 2022“.
b) RM schválila výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo na
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Oprava objektu sýpky
v Horšovském Týně – dokončení 2022“ a ukládá OMIM zveřejnit výzvu na profilu
zadavatele.
c) RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně –
dokončení 2022“ ve složení: Ing. Josef Holeček, David Škopek, Martina Ježková, Pavel
Novák, Miroslava Plachá.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 23. Žádost o projednání převodu člen. práv a povinností k bytu
Usnesení
84/23
a) RM projednala žádost o souhlas s převodem práv a povinností vyplývajících z předmětu
Smlouvy o dodatečném členském vkladu ve věci bytové jednotky A6 domu Vančurova 285,
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Horšovský Týn.
b) RM souhlasí s převodem práv a povinností vyplývajících z předmětu Smlouvy o
dodatečném členském vkladu a budoucí kupní smlouvě mezi PeHToo a.s., nám. Republiky
1078/1, Praha 1, IČO 45357072 členské číslo 1016 a M. R. ve věci bytové jednotky A6 domu
Vančurova 285, Horšovský Týn Nájemního družstva Malé předměstí, bytové družstvo.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 24. Oprava hráze rybníka Hašov
Usnesení
84/24
a) RM projednala cenovou nabídku firmy Dufek Group s.r.o., sídlem Dvořákova 457, 344 01
Domažlice, IČ 08345384 na opravu hráze MVN v Hašově za cenu 73.200 Kč bez DPH.
b) RM schvaluje cenovou nabídku firmy Dufek Group s.r.o., sídlem Dvořákova 457, 344 01
Domažlice, IČ 08345384 na opravu hráze MVN v Hašově za cenu 73.200 Kč bez DPH.
c) RM souhlasí s objednáním opravy hráze MVN v Hašově.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 25. Program regenerace MPR H. Týn 2022 - finanční podíl města
Usnesení
84/25
RM projednala návrhy na poskytnutí finančních příspěvků na obnovu památek v rámci
Programu regenerace MPR v Horšovském Týně v roce 2022 a postupuje věc do ZM.
- Dům č. p. 41, ul. Lobkovicova, Horšovský Týn – obnova střešního pláště, příspěvek z
MK ČR 120 000 Kč a podíl města 25 600 Kč;
- Dům č. p. 61, nám. Republiky, Horšovský Týn, vlastník HREKO invest s.r.o.
– obnova – výměna krovu a střešního pláště, příspěvek z MK ČR 164 000 Kč a podíl
města 268 900 Kč;
- Dům č. p. 96, nám. Republiky, Horšovský Týn, vlastník Město Horšovský Týn –
obnova střešního pláště, příspěvek z MK ČR 341 000 Kč;
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSA. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 26. Návrh programu zasedání ZM č. 23
Usnesení
84/26
RM schvaluje návrh programu zasedání ZM č. 23, které se bude konat dne 04.04.2022.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
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Bod 27. Žádost o schválení nákupu nového dopravního prostředku – SDH H. Týn
Usnesení
84/27
a) RM projednala žádost SDH Horšovský Týn o nákup nového dopravního automobilu pro
potřeby jednotky.
b) RM souhlasí s pořízením nového dopravního automobilu pro potřeby jednotky za
podmínky, že bude přiznána dotace.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 28. Zrušení usnesení RM 83/14 písm. d) ze dne 3.3.2022
Usnesení
84/28
a) RM ruší svoje usnesení RM 83/14 d) ze dne 3.3.2022 - RM jmenuje komisi pro otevírání a
hodnocení nabídek pro výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce s
názvem „Demolice areálu bažantnice, Horšovský Týn“ ve složení: Ing. Josef Holeček, D.
Škopek, Ing.Arch. Václav Masopust, Martina Ježková, Ing. Lenka Šizlingová.
b) RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na zakázku
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Demolice areálu bažantnice, Horšovský Týn“ ve
složení: Ing. Josef Holeček, David Škopek, Martina Ježková.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 29. Zrušení usnesení RM 83/19 písm. d) ze dne 3.3.2022
Usnesení
84/29
a) RM ruší usnesení RM 83/19 d) ze dne 3.3.2022 - RM jmenuje komisi pro otevírání a
hodnocení nabídek pro výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce s
názvem „Horšovský Týn – Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory“ ve složení: Ing. Josef
Holeček, D. Škopek, Ing.Arch. Václav Masopust, Martina Ježková, Ing. Lenka Šizlingová.
b) RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na zakázku
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Horšovský Týn – Stavební úpravy MK v ul.
Josefa Hory“ ve složení: Ing. Josef Holeček, David Škopek, Martina Ježková.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 30. Závěr
Starosta města ukončil schůzi RM v 17:00 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 30.3.2022 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.
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Předběžné termíny schůze RM na I. pololetí 2022 jsou stanoveny takto: 13.4., 27.4., 11.5.,
25.5., 8.6., 22.6.
Předběžné termíny zasedání ZM na I. pololetí 2022: 4.4., 16.5., 27.6. 2022
Zapsala: Ing. Eva Princlová
tajemnice MěÚ
V Horšovském Týně 23.03.2022

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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