Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 73
ze dne 06.10.2021 na MěÚ v Horšovském Týně
Místo schůze: kancelář starosty města, náměstí Republiky 52, H. Týn
Začátek schůze: 15:00 hodin
Přítomni: Ing. Josef Holeček, David Škopek, MUDr. Ondřej Plášil, Mgr. Renáta Karbanová,
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 ze 72. 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.
73/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a pana Davida Škopka, kteří ho
zároveň podepisují.
b) RM schvaluje program 73. schůze Rady Města Horšovský Týn
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 73. schůze
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze;
2. Bytové domy při Vrchlického ul. v H. Týně – územní studie – smlouva o dílo;
3. Žádost o souhlas vlastníka poz. se stavbou vrtané studny - Podražnice č. p. 29;
4. Žádost o zbudování příjezdové cesty z Oplotce na Štítarský Mlýn;
5. Žádost společnosti AGROŽIV o udělení souhlasu přenechat propachtované pozemky v k. ú.
Oplotec třetí osobě;
6. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Fibichova 1239/67- kNN“;
7. Kupní smlouva k pozemkům parc.č. 2050, 2052, k. ú. Podražnice – od SPÚ;
8. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 539, k. ú. Kocourov;
9. Žádost o odkoupení pozemku města parc. č. 1193 v k. ú. Horšovský Týn;
10. Kontrola hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2021;
11. Projednání návrhu VPS o poskytnutí dotace spolku JUNIORFEST;
12. Žádosti o proplacení 2. splátky za údržbu veřejného prostranství – sekání trávy;
13. Schválení kalkulace ceny oběda v MŠ pro cizí strávníky;
14. Ukončení smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – KV šrot;
15. Cenová nabídka Systémové podpory – ARCDATA PRAHA, s.r.o.;
16. Oznámení AMK Horšovský Týn;
17. Žádost o zajištění uzavírky a záboru veřejného prostranství na adventní akce;
18. Odstoupení členky Kulturní komise paní Veroniky Kunešové;
19. Oznámení o možnosti protokolárního převzetí LHO pro obvod H. Týn 1;
20. Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku MMR Racing Horšovský Týn;
21. Pověření k zastupování jako opatrovníka;
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22. Žádost o souhlas s převodem práv a povinností
23. Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava

severní části hradby městského opevnění

v městě Horšovský Týn“
24. Výpovědi ze Smlouvy o poskytování Servisních služeb - AUTOCONT
25. Nabídka ATLAS CONSULTING - CODEXIS
26. Návrh smlouvy na činnost pověřence
27. Žádost o prodej a pronájem nemovitostí v areálu Podhájí
28. Podnět k jednání – hlučnost motokrosový areál
29. Závěr
Bod 2. Bytové domy při Vrchlického ul. v H. Týně – územní studie – smlouva o dílo
Usnesení
73/2
a) RM projednala návrh smlouvy o dílo mezi městem Horšovský Týn a Obrys VAS,
projektový ateliér s.r.o., Jasmínová 383/9, 326 00 Plzeň, IČ 09087648 na územní studii
„Bytové domy při ulici Vrchlického v Horšovském Týně“.
b) RM schvaluje návrh smlouvy o dílo mezi městem Horšovský Týn a Obrys VAS,
projektový ateliér s.r.o., Jasmínová 383/9, 326 00 Plzeň, IČ 09087648.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
_________________________________________________________________________
Bod 3. Žádost o souhlas vlastníka poz. se st. vrtané studny - Podražnice č. p. 29
Usnesení
73/3
a) RM bere na vědomí informaci OMIM o žádosti od Studnařství H&T s.r.o., Draženov 78,
344 01 Domažlice, IČ 28032756 o souhlas se stavbou vrtané studny k rodinnému domu
Podražnice č. p. 29, která má být umístěna na pozemku města parc. č. 1971/21 v k. ú.
Podražnice.
b) RM nesouhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku města parc. č. 1971/21 v k. ú.
Podražnice.
c) RM ukládá OMIM vyzvat vlastníka rodinného domu Podražnice č. p. 29 k narovnání
majetkoprávních vztahů tj. k odkoupení pozemku parc. č. 1971/8 pod stavbou rodinného
domu a pozemku parc. č. 1971/21, na kterém má být umístěna stavba vrtané studny.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 4. Žádost o zbudování příjezdové cesty z Oplotce na Štítarský Mlýn
Usnesení
73/4
a) RM projednala žádost o zbudování příjezdové cesty z Oplotce na Štítarský Mlýn na
pozemku města parc. č. 1348/1, k. ú. Oplotec. Dle žadatele by se jednalo o povolení výřezu
náletových dřevin na náklady žadatele. Sousední pozemky nejsou majetkem města.
Provedeno místní šetření - navržená cesta vede areálem bývalé pískovny, je zarostlá, v terénu
zcela nezřetelná, není ani průchozí. Její zpřístupnění pro vozidla by si vyžádalo rozsáhlé
kácení dřevin rostoucích mimo les, úpravu povrchu a průběžnou údržbu.
b) RM nesouhlasí se zbudováním příjezdové cesty z Oplotce na Štítarský Mlýn. Nejedná se
o zřízení cesty ve veřejném zájmu.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 5. Žádost společnosti AGROŽIV o udělení souhlasu přenechat propachtované
pozemky v k. ú. Oplotec třetí osobě
Usnesení
73/5
a) RM projednala žádost společnosti AGROŽIV Sdružení zemědělců, s.r.o., Vidice 1, 346 01
Horšovský Týn, IČ 62621343 o souhlas města s přenecháním části propachtovaných pozemků
města parc. č. 378, 397/28, 192/2, 164/1 v k. ú. Oplotec do náhradního užívání třetí osobě na
základě podpachtovní smlouvy. Žadatel uvádí, že důvodem je zachování ucelených půdních
bloků.
b) RM schvaluje žádost a souhlasí s přenecháním části propachtovaných pozemků města parc.
č. 378, 397/28, 192/2, 164/1 v k. ú. Oplotec do náhradního užívání třetí osobě. Podmínky
pachtu pozemku stanovené v původní pachtovní smlouvě budou implementovány do
podpachtovní smlouvy, její doba platnosti bude vázána na dobu platnosti pachtovní smlouvy.
Přesná výměra pozemků v terénu bude vyznačena zaměřením.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 6. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Fibichova 1239/67- kNN“
Usnesení
73/6
a) RM projednala od společnosti STEMONT JS, s.r.o., Hřbitovní 281, Horšovský Týn žádost
o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Fibichova 1239/67 – kNN“ IV-12-00018861. Ze
stávajícího sloupu vzdušného vedení bude sveden kabel a připojen do nové přípojkové skříně,
umístěné na pozemku parc.č. 1239/67, k. ú. Horšovský Týn. Stavbou bude dotčen pozemek
města parc. č. 758/61 k. ú. Horšovský Týn. Napojení bude provedeno výkopem v délce 13 m.
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 pozemků. 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 RM ke
schválení.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Kupní smlouva k pozemkům parc. č. 2050, 2052, k. ú. Podražnice – od SPÚ
Usnesení
73/7
a) RM projednala informaci OMIM o předložení návrhu kupní smlouvy - pozemky parc.č.
2050 – zahrada o výměře 134 m2, 2052 –zahrada o výměře 345 m2, k. ú. Podražnice, kterým
dojde k převodu pozemků z vlastnictví ČR - hospodaření se svěřeným majetkem –Státní
pozemkový úřad do vlastnictví města. Město je vlastníkem sousedních pozemků u čp. 17,
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Podražnice. Kupní cena stanovena dle znaleckého posudku ve výši 221.990 Kč.
b) RM postupuje tento materiál do zasedání ZM s doporučením RM schválit předložený
návrh kupní smlouvy k odkoupení pozemků parc. č. 2050, 2052, k. ú. Podražnice a ukládá
OMIM připravit podklady pro zasedání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 539, k. ú. Kocourov
Usnesení
73/8
a) RM projednala žádost o odkoupení části pozemku města parc .č. 539 – lesní pozemek o
výměře 26 m2 , zahrada a 12 m2, zast. pl. - rodinný dům čp. 11,vše v k. ú. Kocourov u
Horšovského Týna (dříve 474). Odkoupením částí pozemku města dojde k narovnání
majetkoprávních vztahů. Nedostatky zjištěny v rámci revize údajů katastru nemovitostí.
Zároveň byla doručena žádost odboru výstavby a ÚP MěÚ Horšovský Týn o souhlas s
vydáním kolaudačního rozhodnutí na přístavbu verandy s WC a zděného kurníku pro slepice
k RD čp. 11, jejichž části se nachází na dotčeném pozemku města.
b) RM souhlasí s vydáním kolaudačního rozhodnutí stavby.
c) RM ukládá OMIM připravit podklady do ZM s doporučením schválit záměr města prodat
část pozemku města parc .č. 539 o výměře 26 m2, zahrada a 12 m2, zast. pl. - rodinný dům čp.
11, k. ú. Kocourov u Horšovského Týna za cenu stanovenou dle Zásad tvorby cen pozemků,
které bude město prodávat.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 9. Žádost o odkoupení pozemku města parc. č. 1193 v k. ú. Horšovský Týn
Usnesení
73/9
a) RM projednala žádost o odkoupení pozemku města parc. č. 1193 o výměře 5525 m 2,
ovocný sad v k. ú. Horšovský Týn. Předmětný pozemek je propachtován společnosti FADIS
OSIVA s.r.o.
b) RM ukládá OMIM připravit podklady do ZM s doporučením pozemek města parc. č. 1193
o výměře 5525 m2, ovocný sad v k. ú. Horšovský Týn neprodávat.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 10. Kontrola hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2021
Usnesení
73/10
RM ukládá pracovnicím OFŠ Ing. Martině Malé, jako vedoucí kontrolní skupiny, a Marii
Škardové, jako člence kontrolní skupiny, provést veřejnosprávní kontrolu zřízených
příspěvkových organizací Městem Horšovský Týn za rok 2021 v souladu se zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a to
nejpozději do 30.11.2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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___________________________________________________________________________
Bod 11. Projednání návrhu VPS o poskytnutí dotace spolku JUNIORFEST
Usnesení
73/11
a) RM projednala předložený návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem
Horšovský Týn a zapsaným spolkem JUNIORFEST se sídlem Spojovací 827, 334 41
Dobřany, IČO 22734473 na částečné organizační zajištění 14. ročníku Mezinárodního
filmového festivalu JUNIORFEST 2021, který proběhne v termínu 05.11. - 11.11.2021, ve
výši 100 tis. Kč.
b) RM postupuje návrh smlouvy do zasedání zastupitelstva s doporučením VPS schválit.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 12. Žádosti o proplacení 2. splátky za údržbu veřejného prostranství – sekání trávy
Usnesení
73/12
a) RM projednala žádost SDH Semošice o vyplacení 2. splátky ve výši 7.000 Kč za splnění
závazků a úkolů dle smlouvy s městem, jejímž předmětem je údržba veřejné zeleně v části
Semošice za rok 2021. Oddělení ŽP MěÚ potvrdilo splnění závazků.
b) RM souhlasí s vyplacením částky 7.000 Kč SDH Semošice za splnění závazků dle dohody.
c) RM projednala žádost SDH Podražnice o vyplacení 2. splátky částky ve výši 7.000 Kč za
splnění závazků a úkolů dle smlouvy s městem, jejímž předmětem je údržba veřejné zeleně
v části Podražnice a částky 3.000 Kč za údržbu hasičské zbrojnice. Odbor ŽP MěÚ potvrdil
splnění závazků.
d) RM souhlasí s vyplacením částky v celkové výši 10.000 Kč SDH Podražnice za splnění
závazků dle dohody.
e) RM projednala žádost Sdružení pro obnovu kaple ,,Srdce Ježíšovo“ v Kocourově
o vyplacení částky ve výši 6.000 Kč za splnění závazků a úkolů dle smlouvy s městem, jejímž
předmětem je údržba veřejné zeleně v části Kocourov za rok 2021. Odbor ŽP MěÚ potvrdil
splnění závazků.
f) RM souhlasí s vyplacením částky 6.000 Kč Sdružení pro obnovu kaple ,,Srdce Ježíšovo“
v Kocourově za splnění závazků dle dohody.
g) RM projednala žádost Spolku Nový Valdorf o vyplacení částky ve výši 4.750 Kč za splnění
závazků a úkolů dle smlouvy s městem, jejímž předmětem je údržba veřejné zeleně v části
Horní Valdorf za rok 2021. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků.
h) RM souhlasí s vyplacením částky 4.750 Kč Spolku Nový Valdorf za splnění závazků dle
dohody.
i) RM projednala žádost o vyplacení částky ve výši 5.500 Kč za splnění závazků a úkolů dle
smlouvy s městem, jejímž předmětem je údržba veřejné zeleně v části Svinná za rok 2021.
Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků.
j) RM souhlasí s vyplacením částky 5.500 Kč za splnění závazků dle dohody.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
_________________________________________________________________________
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Bod 13. Schválení kalkulace ceny oběda v MŠ pro cizí strávníky
Usnesení
73/13
a) RM projednala žádost ředitelky MŠ Horšovský Týn o schválení ceny oběda pro cizí
strávníky v MŠ. Cena oběda činí 111 Kč.
b) RM souhlasí s kalkulací ceny oběda v MŠ pro cizí strávníky.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitelka MŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 14. Ukončení smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Usnesení
73/14
a) RM projednala žádost obchodní firmy Lukáš Vodička KV šrot, Železniční 83, 346 01
Horšovský Týn, IČO: 74582429, o ukončení Smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení, ze dne 04.02.2015, uzavřenou na dobu určitou do 31.12.2015,
s automatickým prodlužováním o další kalendářní rok, s návrhem na ukončení k datu
31.12.2021.
b) RM schvaluje žádost obchodní firmy Lukáš Vodička KV šrot, Železniční 83, 346 01
Horšovský Týn, IČO: 74582429, o ukončení Smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení, ze dne 04.02.2015, k datu 31.12.2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OŽPŽÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 15. Cenová nabídka Systémové podpory – ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Usnesení
73/15
a) RM projednala cenovou nabídku společnosti ARCDATA PRAHA, s.r.o. se sídlem
Hybernská 24, Praha 1, IČO 14889749 na systémovou podporu GIS, která se týká podpory
pro tvorbu územně analytických podkladů za celkovou cenu 12.000 Kč bez DPH za rok 2022.
b) RM souhlasí s akceptací závazné nabídky poskytování služeb Systémové podpory
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 16. - Oznámení AMK Horšovský Týn
Usnesení
73/16
a) RM vzala na vědomí oznámení AMK Horšovský Týn o konání přeboru
v motokrosu ,,Setkání veteránů ve třídě JAWA, ESO, ČZ Plzeňského a Jihočeského kraje“
dne 02.10.2021.
b) RM ukládá OMIM upozornit AMK Horšovský Týn na včasné oznamování konání závodů
dle podmínek výpůjční smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
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Bod 17. Žádost o zajištění uzavírky a záboru veřejného prostranství na adventní akce
Usnesení
73/17
a) RM vzala na vědomí žádost o zajištění uzavírky a záboru veřejného prostranství v době
pořádání adventních akcí roku 2021 (Rozsvícení vánočního stromu, Vánoční jarmark).
b) RM souhlasí s uzavírkou a záborem dle žádosti.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 18. Odstoupení členky Kulturní komise paní Veroniky Kunešové
Usnesení
73/18
a) RM vzala na vědomí odstoupení členky Kulturní komise paní Veroniky Kunešové.
b) RM jmenuje na návrh volební strany - SNK pro H. Týn nově členem Kulturní komise pana
Michala Fronka.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 19. Oznámení o možnosti protokolárního převzetí LHO pro obvod H. Týn 1
Usnesení
73/19
a) RM bere na vědomí oznámení odboru životního prostředí a obecní živnostenský úřad
Městského úřadu Horšovský Týn o možnosti protokolárního převzetí lesních hospodářských
osnov v oblasti lesního hospodářského celku (LHC) Horšovský Týn č. 1 – LHC č. 302 807
na období 2021 – 2030.
b) RM projednala povinnost vyhlášení oznámení o možnosti protokolárního převzetí lesních
hospodářských osnov v oblasti lesního hospodářského celku (LHC) Horšovský Týn č. 1 –
LHC č. 302 807 na období 2021 – 2030. Při aplikaci § 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 výkonem přenesené působnosti. Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává obec v přenesené působnosti nařízení.
c) RM vydává v souladu s § 11 odst. 1 a 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 25 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 oznamuje možnost protokolárního převzetí
lesních hospodářských osnov v oblasti lesního hospodářského celku (LHC) Horšovský Týn
č. 1 –LHC č. 302 807 na období 2021 – 2030.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OŽPŽÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 20. Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku MMR Racing Horšovský Týn
Usnesení
73/20
a) RM projednala žádost spolku MMR Racing Horšovský Týn o souhlas s umístěním sídla
spolku na adrese nám. Republiky 52, Horšovský Týn. Souhlas vlastníka objektu - města
Horšovský Týn bude součástí žádosti o zápis do veřejného rejstříku spolků.
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b) RM souhlasí s umístěním sídla na adrese náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 21. Pověření k zastupování jako opatrovníka
Usnesení
73/21
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 návrhu na omezení svéprávnosti a opatrovnictví vedené u Okresního soudu v
Domažlicích pod č.j. 13 Nc 423/2021, 8 P a Nc 281/2021, 8 P a Nc 282/2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSVZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 22. Žádost o souhlas s převodem práv a povinností
Usnesení
73/22
a) RM projednala žádost o souhlas s převodem práv a povinností vyplývajících z předmětu
Smlouvy o dodatečném členském vkladu ve věci bytové jednotky B7 domu Vančurova 286,
Horšovský Týn.
b) RM souhlasí s převodem práv a povinností vyplývajících z předmětu Smlouvy
o dodatečném členském vkladu a budoucí kupní smlouvě mezi mezi PeHToo a.s., nám.
Republiky 1078/1, Praha 1, IČO 45357072 členské číslo 1022 ve věci bytové jednotky B7
domu Vančurova 286, Horšovský Týn Nájemního družstva Malé předměstí, bytové družstvo.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod. 23 - Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava severní části hradby
městského opevnění v městě Horšovský Týn“
Usnesení
73/23
a) RM projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava severní části hradby
městského opevnění v městě Horšovský Týn“ mezi městem Horšovský Týn a firmou Václav
Pivoňka, Plzeňská 99, 346 01 Horšovský Týn, IČO 10056408, jehož předmětem je navýšení
ceny díla o částku 208.340 Kč bez DPH z důvodu vyššího rozsahu prací oproti předpokladu
projektanta.
b) RM schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava severní části hradby
městského opevnění v městě Horšovský Týn“ mezi městem Horšovský Týn a firmou Václav
Pivoňka, Plzeňská 99, 346 01 Horšovský Týn, IČO 10056408.
c) RM pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 1 po zajištění financování v RO
č.5/2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 24. Výpovědi ze Smlouvy o poskytování Servisních služeb - AUTOCONT
Usnesení
73/24
RM schvaluje podání výpovědi ze Smlouvy o poskytování Servisních služeb - č. smlouvy
RCZ-2018-Z044 uzavřenou dne 13.06.2018 mezi městem Horšovský Týn, náměstí Republiky
52, 346 01 Horšovský Týn a AUTOCONT a.s. (nástupce AutoCont CZ a.s.,) Hornopolní
3322/34, 702 00 Ostrava, IČ 04308697 na Outsourcing role pověřence pro ochranu osobních
údajů.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje tajemnice, na vědomí OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 25. Nabídka ATLAS CONSULTING - CODEXIS
Usnesení
73/25
a) RM projednala cenovou nabídku firmy ATLAS consulting spol. s r.o., se sídlem Výstavní
292/13, 702 00 Ostrava, IČ 46578706 na pořízení monitoru – Životní prostředí CODEXIS
GREEN za jednorázový poplatek ve výši 24.079 Kč.
b) RM souhlasí s pořízením monitoru Životní prostředí za nabídkovou cenu 24.079 Kč.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod. 26 Návrh smlouvy na činnost pověřence
Usnesení
73/26
a) RM projednala návrh smlouvy mezi městem Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 346
01 Horšovský Týn, IČ 00253383 a JUDr. Táňou Šůsovou, Ph.D., se sídlem Přeštice, Máchova
556, 334 01, IČ 88352978. Předmětem smlouvy je poskytování služeb pověřence pro
ochranu osobních údajů pro Město Horšovský Týn a příspěvkové organizace zřízené městem
a společnosti, jichž je město zakladatelem za cenu 15.000 Kč bez DPH, cena s DPH 18.150
Kč měsíčně.
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje tajemnice, na vědomí OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 27. Žádost o prodej a pronájem nemovitostí v areálu Podhájí
Usnesení
73/27
a) RM projednala žádost o prodej a pronájem nemovitostí v areálu Podhájí. Rada města dává
přednost střednědobé výpůjčce areálu.
b) RM ukládá společnosti BYTES HT spol. s r.o. zveřejnit záměr výpůjčky na úřední desce.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení
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Bod 28. Podnět k jednání – hlučnost motokrosový areál
Usnesení
73/28
a) RM vzala na vědomí Výzvu k jednání ohledně řešení nadměrné hlučnosti z areálu
motokrosu v Horšovském Týně.
b) RM nesouhlasí s obsahem výzvy.
c) RM ukládá starostovi ve spolupráci s právničkou města odpovědět stěžovatelům.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, právnička. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 29. Závěr
Starosta města ukončil schůzi RM v 17:30 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 20.10.2021 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 II. pololetí 2021 jsou stanoveny takto: 20.10., 03.11.,
24.11., 08.12.2021.
Předběžné termíny zasedání ZM na II. pololetí 2021: 01.11. a 06.12. 2021.
Zapsala: Ing. Eva Princlová
tajemnice MěÚ

V Horšovském Týně 12.10.2021

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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