Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 85
ze dne 30.03.2022 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, 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 84. 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
85/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a Davida Škopka, kteří ho
zároveň podepisují.
b) RM schvaluje program 85. schůze Rady Města Horšovský Týn
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 85. schůze
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze;
2. Zpráva starosty o výsledku šetření podnětu ÚOHS (úvěr koupaliště);
3. Demolice areálu bažantnice, Horšovský Týn – výsledky výběrového řízení;
4. Demolice Podražnice – č.p. 17 – výsledky výběrového řízení;
5. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Výstavba kanalizace a vodovodu v obci
Semošice“;
6. Ukončení náj. smlouvy o přenechání poz. do nájmu – zahrádka v lokalitě klášter;
7. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les - jedle na pozemku parc. č. 1089/1
a borovice na pozemku parc. č. 2350/3, vše k.ú. Horšovský Týn;
8. Nájem části pozemku parc. č. 1523/2, k.ú. Horšovský Týn o výměře 28 m2 – smlouva;
9. Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory – arch. Výzkum, CN;
10. Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory, H. Týn - výsledky výběrového řízení;
11. Žádost o prodloužení pachtu části pozemku parc. č. 1039/1, k.ú. H. Týn (bažantnice);
12. Žádost o prodloužení pachtu části pozemku parc. č. 1039/3 a části pozemku parc. č.
1039/4 , k.ú. Horšovský Týn (bažantnice);
13. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci skutečného provedení stavby MVN
Věvrov p.č. 177 – Český rybářský svaz;
14. Vyjádření k žádosti ÚZSVM k převodu pozemků parc.č. 310/1, 318 k.ú. Svinná u Štítar;
15. Vyjádření ke stavbě přístřešku Janáčkova 318, Horšovský Týn;
16. Vyjádření ke stavbě přístřešku – Semošice na pozemku parc.č. 422/1;
17. Smlouva - IROP 2 - žádost a studie proveditelnosti - Horšovský Týn;
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18. Žádost - Diecézní charita Plzeň;
19. Obnova střešního pláště nám. Republiky 96;
20. Podání žádosti o dotaci v dotačním programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022“;
21. Koordinátor BOZP – cenová nabídka + návrh smlouvy o výkonu činnosti koordinátora
BOZP na akci „Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně“;
22. Technický dozor stavby – cenová nabídka + návrh příkazní smlouvy na akci
„Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně“;
23. Technický dozor stavby – cenová nabídka + návrh příkazní smlouvy na akci „Demolice
areálu bažantnice, Horšovský Týn“;
24. Technický dozor stavby – cenová nabídka + návrh příkazní smlouvy na akci „Demolice
Podražnice – č.p. 17“;
25. Přidělení bytů na návrh bytové komise;
26. Technický dozor stavby – cenová nabídka + návrh příkazní smlouvy na akci
„Horšovský Týn – Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory“
27. Žádost o projednání převodu členských práv a povinností k bytu
28. Nabídka Náš kraj - propagace města
29. Prezentace odb. posouzení záměru silničního obchvatu – I/26
30. Podání žádosti o dotaci v dotačním programu „PODPORA VÝSTAVBY
CYKLOSTEZEK,
CYKLOTRAS
A
SPECIALIZOVANÉ
CYKLISTICKÉ
INFRASTRUKTURY V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2022“
31. Závěr
Bod 2. Zpráva starosty o výsledku šetření podnětu ÚOHS (úvěr koupaliště)
Usnesení
85/2
RM bere na vědomí zprávu starosty města o výsledku šetření podnětu, který obdržel Úřad pro
hospodářskou soutěž (ÚOHS) na prošetření postupu zadavatele – město Horšovský Týn, IČO
00253383, se sídlem náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn (dále jen „zadavatel“) –
ve věci veřejné zakázky, jejímž předmětem je poskytnutí úvěru na výstavbu koupaliště a na
jejíž plnění uzavřel zadavatel dne 26. 5. 2021 s Komerční bankou, a.s. smlouvu registrační
číslo 99029096301 (dál jen „veřejná zakázka“). ÚOHS konstatoval, že Zadavatel nebyl
v souladu s § 29 odst. m) zákona povinen zadat dotčenou veřejnou zakázku v zadávacím
řízení a této výjimky z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení využil. Úřad
tedy neshledal v zadavatelově postupu pochybení.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, na vědomí OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 3. Demolice areálu bažantnice, Horšovský Týn – výsledky výběrového řízení
Usnesení
85/3
a) RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce pod názvem „Demolice areálu bažantnice, Horšovský Týn“. Výzva byla
zaslána čtyřem firmám. Na adresu zadavatele ve stanovené lhůtě došly tři nabídky.
b) RM se shoduje s názorem komise pro otevírání a hodnocení nabídek a přiděluje tuto
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zakázku uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, firmě Dufek Group s.r.o. se sídlem Dvořákova
457, 344 01 Domažlice, IČ: 08345384 s nabídkovou cenou ve výši 4.816.231,57 Kč bez DPH
tj. 5.827.640,20 Kč vč. DPH 21%.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 4. Demolice Podražnice – č.p. 17 – výsledky výběrového řízení
Usnesení
85/4
a) RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce pod názvem „Demolice Podražnice – č.p. 17“. Výzva byla zaslána čtyřem
firmám. Na adresu zadavatele ve stanovené lhůtě došly tři nabídky.
b) RM se shoduje s názorem komise pro otevírání a hodnocení nabídek a přiděluje tuto
zakázku uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, firmě Dufek Group s.r.o. se sídlem Dvořákova
457, 344 01 Domažlice, IČ: 08345384 s nabídkovou cenou ve výši 691.435,21 Kč bez DPH
tj. 836.636,60 Kč vč. DPH 21%.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 5. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Výstavba kanalizace a vodovodu v obci
Semošice“
Usnesení
85/5
a) RM projednala návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Výstavba kanalizace
a vodovodu v obci Semošice“ mezi městem Horšovský Týn a firmou LS stavby s.r.o.,
Palackého 764, 340 22 Nýrsko, IČ 64834042, jehož předmětem je navýšení ceny díla o částku
316.833,65 Kč bez DPH tj. 383.368,72 Kč vč. DPH 21% z důvodu zohlednění skutečné
prostavěnosti v jednotlivých stavebních objektech (vodovodní řad vč. přípojek, kanalizační
objekty).
b) RM schvaluje návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Výstavba kanalizace
a vodovodu v obci Semošice“ mezi městem Horšovský Týn a firmou LS stavby s.r.o.,
Palackého 764, 340 22 Nýrsko, IČ 64834042.
c) RM pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 3.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 6. Ukončení náj. smlouvy o přenechání poz. do nájmu – zahrádka v lokalitě klášter
Usnesení
85/6
a) RM bere na vědomí informaci OMIM o žádosti o ukončení nájemní smlouvy o přenechání
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pozemku do nájmu na část pozemku parc. č. 74, díl VIII/18 v k. ú. Horšovský Týn o výměře
270 m2 dohodou.
b) RM po projednání schvaluje návrh Dohody o skončení nájmu.
c) RM pověřuje starostu podpisem této dohody.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les - jedle na pozemku parc.č. 1089/1
a borovice na pozemku parc. č. 2350/3, vše k.ú. Horšovský Týn
Usnesení
85/7
a) RM projednala podnět manželů ke kácení dřevin rostoucích mimo les na obecním pozemku
– 1 ks jedle na pozemku parc. č. 1089/1 a 1 ks borovice na pozemku parc. č. 2350/3, vše k. ú.
Horšovský Týn.
b) RM souhlasí s pokácením 1 ks jedle na pozemku parc. č. 1089/1 a 1 ks borovice na
pozemku parc. č. 2350/3, vše k. ú. Horšovský Týn.
c) RM ukládá OMIM podat žádost o vydání příslušného povolení ke kácení těchto dřevin
rostoucích mimo les.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Nájem části pozemku parc. č. 1523/2, k. ú. Horšovský Týn o výměře 28 m2 - smlouva
Usnesení
85/8
a) RM vzala na vědomí informaci OMIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr
města přenechat do nájmu část pozemku parc. č. 1523/2 v k. ú. Horšovský Týn o výměře
28 m2 za účelem využívání přenosné stavby garáže pro osobní automobil na tomto pozemku.
b) RM po projednání schvaluje návrh smlouvy o nájmu pozemku. Nájem se uzavírá na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné je stanoveno na 2.000 Kč/rok. Nájemné
bude každoročně navyšováno o inflační koeficient uznaný státem a zveřejněný ČSÚ.
c) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 9. Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory – arch. výzkum, CN
Usnesení
85/9
a) RM projednala cenovou nabídku Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace,
Kopeckého sady 2, Plzeň na provedení archeologického výzkumu při akci „Horšovský Týn –
Stavební úpravy MK v ulici Josefa Hory“ za cenu 19.300 Kč bez DPH tj. 23.353 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 „Horšovský Týn –
Stavební úpravy MK v ulici Josefa Hory“ za cenu 19.300 Kč bez DPH tj. 23.353 Kč s DPH
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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.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 10. Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory, H. Týn - výsledky výběrového řízení
Usnesení
85/10
a) RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce pod názvem „Horšovský Týn – Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory“. Výzva
byla zaslána třem firmám. Na adresu zadavatele ve stanovené lhůtě došly tři nabídky.
b) RM se shoduje s názorem komise pro otevírání a hodnocení nabídek a přiděluje tuto
zakázku uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, firmě FINAL KOM s.r.o. se sídlem
Kocourov 36, 339 01 Mochtín, IČ: 02877155 s nabídkovou cenou ve výši 3.344.555,00 Kč
bez DPH tj. 4.046.911,55 Kč vč. DPH 21%.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 11. Žádost o prodloužení pachtu části pozemku parc. č. 1039/1, k. ú. H. Týn
(bažantnice)
Usnesení
85/11
a) RM projednala žádost o prodloužení pachtu části pozemku parc. č. 1039/1, k. ú. Horšovský
Týn o výměře 200 m2 do 31.12.2022 a návrh Dodatku č. 9 ke Smlouvě o pachtu č. 222/4093.
b) RM souhlasí s prodloužením pachtu části pozemku parc. č. 1039/1, k. ú. Horšovský Týn o
výměře 200 m2 do 31.12.2022, v době provádění díla demolice v areálu Bažantnice bude
přístup umožněn pouze se souhlasem zhotovitele díla.
c) RM schvaluje návrh Dodatku č. 9 ke Smlouvě o pachtu č. 222/4093.
d) RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 12. Žádost o prodloužení pachtu části pozemku parc. č. 1039/3 a části pozemku
parc. č. 1039/4 , k. ú. Horšovský Týn (bažantnice)
Usnesení
85/12
a) RM projednala žádost o prodloužení pachtu části pozemku parc. č. 1039/3 a části pozemku
parc. č. 1039/4, k. ú. Horšovský Týn do 31.12.2022 a snížení výměry propachtovaných
pozemků na 500 m2 z důvodu využití pouze této části pozemků za účelem uskladnění
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palivového dřeva a návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o pachtu č. 222/4092/2019.
b) RM souhlasí s prodloužením pachtu části pozemku parc. č. 1039/3 a části pozemku parc. č.
1039/4, k. ú. Horšovský Týn o celkové výměře 500 m2 do 31.12.2022 za účelem uskladnění
palivového dřeva za podmínky, že pachtýř z propachtovaných pozemků vyklidí vše,
co neodpovídá účelu pachtu vč. oplocení a že pachtýř vyklidil část pozemku parc. č. 1039/3
a část pozemku parc. č. 1039/4, k. ú. Horšovský Týn o celkové výměře 4000 m 2, u kterých
skončila doba pachtu 31.03.2022, v době provádění díla demolice v areálu Bažantnice bude
přístup umožněn pouze se souhlasem zhotovitele díla.
c) RM schvaluje návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o pachtu č. 222/4092/2019.
d) RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 13. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci skutečného provedení stavby
MVN Věvrov p.č. 177 – Český rybářský svaz
Usnesení
85/13
a) RM projednala žádost Ing. Michaely Tanczošové, MST – projekt, IČ 03861082, náměstí
Republiky 59, Horšovský Týn o vyjádření k projektové dokumentaci skutečného provedení
stavby (pasport stavby) „Malá vodní nádrž, k. ú. Věvrov, p. č. 177“. Stanovisko města bude
sloužit pro žádost o ověření pasportu stavby a pro povolení nakládání s vodami a pro
schválení manipulačního a provozního řádu. MVN je ve vlastnictví Českého rybářského
svazu, z.s. místní organizace Horšovský Týn. Jedná se o stávající obtokovou historickou
MVN která je napájena z bezejmenného levostranného přítoku Křakovského potoka,
nacházející se na hranici katastrálního území Borovice u Horšovského Týna a Věvrov. V
současnosti funkční a sloužící k extenzivnímu chovu ryb. Stavbou MVN jsou dotčeny
pozemky města parc. č. 168/1, k. ú. Věvrov a parc. č. 131/1, 131/2, k. ú. Borovice
u Horšovského Týna.
b) RM souhlasí s předloženou projektovou dokumentací skutečného provedení stavby
(pasport stavby) „Malá vodní nádrž, k. ú. Věvrov, p. č. 177“ a s návrhem manipulačního
a provozního řádu pro MVN.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 14. Vyjádření k žádosti ÚZSVM k převodu pozemků parc. č. 310/1, 318 k. ú.
Svinná u Štítar
Usnesení
84/14
a) RM vzala na vědomí informaci o žádosti ÚZSVM ve věci případného převodu pozemků
parc. č. 310/1, 318, k. ú. Svinná u Štítar vlastníkovi sousedních pozemků. Převodem výše
uvedených pozemků by vše scelil do jednoho celku. Sousední pozemky nejsou ve vlastnictví
města
b) RM souhlasí s převodem pozemků parc. č. 310/1, 318, k. ú. Svinná u Štítar do vlastnictví
fyzické osoby (vlastníkovi sousedních pozemků).
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 15. Vyjádření ke stavbě přístřešku Janáčkova 318, Horšovský Týn
Usnesení
85/15
a) RM projednala předloženou žádost o vyjádření (souhlas) ke stavbě dřevěného zahradního
domku na skladování zahradních a osobních věcí na pozemku parc. č. 800/52, k. ú. Horšovský
Týn. Stavba je umístěna ve vzdálenosti 0,5 m od hranice pozemku města parc. č. 800/1, k. ú.
Horšovský Týn. Žadatel je investorem stavby. Domek je dřevěný o rozměrech 4x5x3 m,
střecha pultová plechová barvy červené. Stavba je bez oken, vchod je z pozemku žadatele,
dešťové vody, nebudou stékat na pozemek města, budou svedeny do nádrže a využívány na
zalévání zahrady
b) RM souhlasí se stavbou dřevěného zahradního domku za podmínek, že nebude docházet ke
stékání dešťových vod na pozemek města parc. č. 800/1, k. ú. Horšovský Týn a stavba bude
provedena dle předložené žádosti.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 16. Vyjádření ke stavbě přístřešku – Semošice na pozemku parc. č. 422/1
Usnesení
85/16
a) RM projednala předloženou žádost manželů o vyjádření (souhlas) ke stavbě dřevěného
přístřešku na pozemku parc. č. 422/1, k. ú. Semošice. Stavba je umístěna na místě stávající
stavby, která byla odstraněna, ze dvou stran byly ponechány části obvodových zdí,, které
budou využity při stavbě přístřešku a zároveň slouží jako oplocení pozemku. Velikost
přístřešku je 6x3,5 m, vchod je z pozemku žadatele, dešťové svody budou svedeny na
pozemku vlastníků a zachycovány do nadzemní nádrže. Stavba je umístěna ve vzdálenosti v
rozmezí 1,3 - 1,7 m od hranice pozemku města parc. č. 1171/1, k. ú. Semošice.
b) RM souhlasí se stavbou dřevěného přístřešku s tím, že, stavba bude provedena dle
předložené žádosti.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 17. Smlouva - IROP 2 - žádost a studie proveditelnosti - Horšovský Týn
Usnesení
85/17
a) RM projednala návrh Smlouvy o dílo mezi městem a ML Strategy s.r.o. se sídlem Krátká
17, 345 62 Holýšov, jejímž předmětem je „Modernizace odborných učeben a zajištění
konektivity na ZŠ Horšovský Týn“ podávaný do plánované výzvy IROP 2. Celková cena za
provedení díla je stanovena ve výši 150.000 Kč.
b) RM souhlasí s návrhem smlouvy.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 18. Žádost - Diecézní charita Plzeň
Usnesení
85/18
a) RM bere na vědomí žádost Diecézní charity Plzeň, se sídlem Hlavanova 16, Plzeň, o dotaci
na podporu provozu Komunitního centra v Horšovském Týně na rok 2022 ve výši 80.000 Kč.
b) RM postupuje věc do zasedání zastupitelstva města.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 19. Obnova střešního pláště nám. Republiky 96
Usnesení
85/19
a) RM projednala nabídky na akci „Obnova střešního pláště včetně komínů a klempířských
prvků“ nám. Republiky 96, Horšovský Týn.
b) RM vybrala jako nejvýhodnější nabídku od firmy Jiří Krejčíř, IČ 65575075 s nabídkovou
cenou ve výši 770.541,74 Kč bez DPH.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo mezi Městem Horšovský Týn a firmou Jiří
Krejčíř, IČ 65575075.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
_____________________________________________________________________________
Bod 20. Podání žádosti o dotaci v dotačním programu „Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022“
Usnesení
85/20
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci v dotačním programu Plzeňského kraje pro rok 2022
„Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022“ na pořízení
věcného vybavení pro JSDHO Horšovský Týn.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Mgr. Horažďovská. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 21. Koordinátor BOZP – cenová nabídka + návrh smlouvy o výkonu činnosti
koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně“
Usnesení
85/21

a) RM projednala cenovou nabídku pana Stanislava Tanczoše, sídlem náměstí Republiky 59,
346 01 Horšovský Týn, IČ 08811547 na zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci
„Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně“ za cenu 31.500 Kč bez DPH tj. 38.115
Kč s DPH 21% a návrh smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP na akci
„Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně“.
8

b) RM schvaluje cenovou nabídku pana Stanislava Tanczoše, sídlem náměstí Republiky 59,
346 01 Horšovský Týn, IČ 08811547 na zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci
„Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně“ za cenu 31.500 Kč bez DPH tj. 38.115
Kč s DPH 21%.
c) RM schvaluje návrh smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP mezi městem
Horšovský Týn a panem Stanislavem Tanczošem, sídlem náměstí Republiky 59, 346 01
Horšovský Týn, IČ 08811547.
d) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 22. Technický dozor stavby – cenová nabídka + návrh příkazní smlouvy na akci
„Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně“
Usnesení
85/22
a) RM projednala cenovou nabídku pana Stanislava Tanczoše, sídlem náměstí Republiky 59,
346 01 Horšovský Týn, IČ 08811547 na technický dozor stavby „Rekonstrukce Pivovarské
ulice v Horšovském Týně“ za cenu 144.000 Kč bez DPH tj. 174.240 Kč s DPH 21% a návrh
příkazní smlouvy na obstarání prací a výkonů souvisejících s přípravou a realizací stavby
„Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně“.
b) RM schvaluje cenovou nabídku pana Stanislava Tanczoše, sídlem náměstí Republiky 59,
346 01 Horšovský Týn, IČ 08811547 na technický dozor stavby „Rekonstrukce Pivovarské
ulice v Horšovském Týně“ za cenu 144.000 Kč bez DPH tj. 174.240 Kč s DPH 21%.
c) RM schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi městem Horšovský Týn a panem Stanislavem
Tanczošem, sídlem náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČ 08811547.
d) RM pověřuje starostu podpisem této příkazní smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 23. Technický dozor stavby – cenová nabídka + návrh příkazní smlouvy na akci
„Demolice areálu bažantnice, Horšovský Týn“
Usnesení
85/23
a) RM projednala cenovou nabídku pana Jaroslava Webera, IČ 69253307 na technický dozor
stavby na akci „Demolice areálu bažantnice, Horšovský Týn“ za cenu 69.000 Kč a návrh
příkazní smlouvy.
b) RM schvaluje cenovou nabídku pana Jaroslava Webera, IČ 69253307 na technický dozor
stavby na akci „Demolice areálu bažantnice, Horšovský Týn“ za cenu 69.000 Kč.
c) RM schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi městem Horšovský Týn a panem Jaroslavem
Weberem, IČ 69253307.
d) RM pověřuje starostu podpisem této příkazní smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 24. Technický dozor stavby – cenová nabídka + návrh příkazní smlouvy na akci
„Demolice Podražnice – č.p. 17“
Usnesení
85/24
a) RM projednala cenovou nabídku pana Jaroslava Webera, IČ 69253307 na technický dozor
stavby na akci „Demolice Podražnice – č.p. 17“ za cenu 30.000 Kč a návrh příkazní smlouvy.
b) RM schvaluje cenovou nabídku pana Jaroslava Webera, IČ 69253307 na technický dozor
stavby na akci „Demolice Podražnice – č.p. 17“ za cenu 30.000 Kč.
c) RM schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi městem Horšovský Týn a panem Jaroslavem
Weberem, IČ 69253307.
d) RM pověřuje starostu podpisem této příkazní smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 25. Přidělení bytů na návrh bytové komise
Usnesení
85/25
a) RM na základě návrhu a doporučení bytové komise přiděluje byt č. 11, Jelení 92,
Horšovský Týn o velikosti 1+1, 2. patro, o výměře 33,40 m².
b) RM na základě návrhu a doporučení bytové komise přiděluje byt č. 2, Jelení 97, Horšovský
Týn o velikosti 1+1 v přízemí, o výměře 56,90 m².
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 26. Technický dozor stavby – cenová nabídka + návrh příkazní smlouvy na akci
„Horšovský Týn – Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory“
Usnesení
85/26
a) RM projednala cenovou nabídku pana Bc. Jakuba Baštáře, IČ 87672014 na technický
dozor stavby „Horšovský Týn – Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory“ za cenu 67.500 Kč a
návrh příkazní smlouvy.
b) RM schvaluje cenovou nabídku pana Bc. Jakuba Baštáře, IČ 87672014 na technický dozor
stavby „Horšovský Týn – Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory“ za cenu 67.500 Kč.
c) RM schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi městem Horšovský Týn a panem Bc. Jakubem
Baštářem, IČ 87672014.
d) RM pověřuje starostu podpisem této příkazní smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 27. Žádost o projednání převodu členských práv a povinností k bytu
Usnesení
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85/27
a) RM projednala žádost o souhlas s převodem práv a povinností vyplývajících z předmětu
Smlouvy o dodatečném členském vkladu ve věci bytové jednotky B5 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 ve věci bytové jednotky B5 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 28. Nabídka Náš kraj - propagace města
Usnesení
85/28
a) RM projednala cenovou nabídku na propagaci města Horšovský Týn od Mediální skupiny
MAFRA, Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň na 24.6.2022 – Speciální magazín Náš kraj v deníku
MF Dnes a v týdeníku 5PLUS2 a to 1 strana za cenu 15.000 Kč, ½ strana za cenu 8.000 Kč a
nebo ¼ strany za cenu 5.000 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
b) RM souhlasí s pořízení propagace města na ½ strany za cenu 8.000 Kč bez DPH.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 29. Prezentace odb. posouzení záměru silničního obchvatu – I/26
Usnesení
85/29
a) RM projednala informaci starosty o možnosti veřejné prezentace o dborného posouzení záměru silničního propojení severní části města Horšovský Týn se silnicí I/26.
b) RM souhlasí s uskutečněním veřejné prezentace odborného posouzení záměru silničního
propojení severní části města Horšovský Týn se silnicí I/26 dne 26.4.2022 v prostorách MKZ
od 16,00 hod.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 30. Podání žádosti o dotaci v dotačním programu „PODPORA VÝSTAVBY
CYKLOSTEZEK,
CYKLOTRAS
A
SPECIALIZOVANÉ
CYKLISTICKÉ
INFRASTRUKTURY V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2022“
Usnesení
85/30
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci v dotačním programu Plzeňského kraje pro rok 2022
„PODPORA VÝSTAVBY CYKLOSTEZEK, CYKLOTRAS A SPECIALIZOVANÉ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2022“ na výstavbu cyklostezky Lazce – kat. Výrov, s mezinárodní cyklotrasou CT3, úsek N.3 (Lazce).
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 31. Závěr
Starosta města ukončil schůzi RM v 17:00 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 13.4.2022 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: 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 04.04.2022

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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