Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 91
ze dne 22.6.2022 na MěÚ v Horšovském Týně
Místo schůze: kancelář starosty města, náměstí Republiky 52, H. Týn
Začátek schůze: 15:00 hodin
Přítomni: Ing. Josef Holeček, MUDr. Ondřej Plášil, Iva Peteříková, Mgr. Renáta Karbanová,
David Škopek, Iva Peteříková
Nepřítomen: MUDr. Ondřej Plášil – do bodu 10
Dále přítomni: Ing. Eva Princlová
Hlasování k jednotlivým usnesením se uvádí v závorce v pořadí – počet přítomných, hlasujících
pro - zdržel se hlasování - hlasoval proti.
Bod 1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze
Schůzi rady města zahájil starosta Ing. Josef Holeček (dále jen starosta) v 15:00 hod.
a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů RM, a že RM je schopna usnášet se
o všech bodech programu schůze.
Starosta konstatoval, že zápis z 90. schůze Rady města Horšovský Týn (dále jen RM) byl
ověřovateli ověřen a odpovídá skutečnosti. Nebyly podány žádné námitky proti zápisu. Jako
zapisovatele určil starosta tajemnici Ing. Evu Princlovou.
Usnesení
91/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a Davida Škopka, kteří ho zároveň
podepisují.
b) RM schvaluje program 91. schůze Rady Města Horšovský Týn
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 91. schůze Rady města Horšovský Týn

Bod 1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze
1
Bod 2. Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě
budoucí připojení OZ Lidická – VI. etapa
2
Bod 3. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě číslo
22_SOP_01_4121980903 připojení na zařízení distribuční soustavy v průběhu Anenské pouti
3
Bod 4. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě - připojení na zařízení
distribuční soustavy v průběhu Anenské pouti
3
Bod 5. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě připojení na zařízení
distribuční soustavy v průběhu Anenské pouti
3
Bod 6. Výsledky výběrového řízení: „Pod Loretou, Horšovský Týn“
4
Bod 7. Výsledky výběrového řízení: „Oprava místní komunikace v Dolním Metelsku“
4
Bod 8. Ukončení nájemní smlouvy o přenechání pozemku do nájmu na část pozemku parc. č. 2322/1, k.ú.
Horšovský Týn o výměře 10 m2
4
Bod 9. Výzva k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Novostavba loděnice“ 5
Bod 10. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Vrchlického - kNN“
5
Bod 11. Žádost o výmaz věcných práv – OZ Lidická II. etapa
6
Bod 12. Žádost o výmaz věcných práv – OZ Lidická II. etapa
6
Bod 13. Smlouva o zřízení služebnosti ke stavbě „Horšovský Týn, vodovod, Semošice“
6
Bod 14. Žádost o vyjádření ke stavbě „Domažlice – optika do Horšovského Týna“
7
Bod 15. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Vrchlického – přeložka VN“
7
Bod 16. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Malé Předměstí - kNN“ (koupaliště)- doplnění
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pozemku + Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě
8
Bod 17. Informativní zpráva o konání valné hromady společnosti Horšovskotýnské lesy, spol. s r.o.
9
Bod 18. Zpráva o výši neprovedených, ale proplacených prací - akce Oprava objektu sýpky
9
Bod 19. Návrh nájemní smlouvy – VERA OPEN AIR 2022
9
Bod 20. Prezentace města - Dobré místo pro život
10
Bod 21. Rozšíření návsi Podražnice
10
Bod 22. CN autorský dozor - Stavební úpravy místní komunikace v ul. Josefa Hory
10
Bod 23. Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 – Zateplení buňky v útulku
10
Bod 24. Změna přílohy č. 3: Sazebník odměn a koeficientů bonusových složek
11
Bod 25. Vyhodnocení zápisu do MŠ pro děti z Ukrajiny
11
Bod 26. Žádost o pořízení laviček do části Horšov
11
Bod 27. Předložení zápisu z jednání kulturní komise
11
Bod 28. Návrh smlouvy č. 03912011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na akci „Tasnovice – vrt HV-1 a připojení vrtu HV-1“
12
Bod 29. Odměny ředitelům škol
12
Bod 30. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Horšovský Týn společnosti
Film Servis Plzeň s.r.o.
12
Bod 31. Žádost SDH o zábor veřejného prostranství (Oslavy 150. výročí založení SDH)
13
Bod 32. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace PK (cyklostezka Lazce – Výrov)
13
Bod 33. Žádost o odkoupení služebního telefonu
13
Bod 34. Žádost o zábor veřejného prostranství – náměstí Republiky
14
Bod 35. Žádost JSDH Horšovský Týn o nákup materiálu
14
Bod 36. Bezbariérové WC ZŠ Zámecký park
14
Bod 37. Příspěvek za údržbu VP část Svinná
14
Bod 38. Příspěvek za údržbu VP část Valdorf
15
Bod 39. CN zateplení buňky v útulku – Chodská pila
15
Bod 40. CN zateplení buňky v útulku – Ing. Ladislav Doležal
15
Bod 41. Přijetí dotace z rozpočtu PK na nákup vybavení pro jednotku SDH H. Týn l.
15
Bod 42. Odměny ředitelům příspěvkových organizací
16
Bod 43. Žádost o projednání převodu práv – PeHToo - A5
16
Bod 44. Žádost o projednání převodu práv – PeHToo – B2
16
Bod 45. Zápis z projednání rozšíření kapacity ZŠ H. Týn se spolky
17
Bod 46. – Smlouva o dílo č. E200775 – Výplně stavebních otvorů – budova radnice
17
Bod 47. Žádost o navýšení rozpočtu MKZ H. Týn – renovace naučné stezky a rozhledny na Šibeničním vrchu 17
Bod 48. Žádost o souhlas s umístěním herního prvku a laviček na pozemcích města
18
Bod 49. Aktualizovaná nabídka na výměnu sedadel a tech. úpravy kinosál Horšovský Týn
18
Bod 50. Rekonstrukce budovy ul. 5. května 50, H. Týn – výměna oken, oprava fasády a podloubí u IC
18
Bod 51. CN na prodloužení cyklostezky CT3 Horšovský Týn – Semošice
19
Bod 52. Závěr
19

Bod 2. Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení
k distribuční soustavě budoucí připojení OZ Lidická – VI. etapa
Usnesení
91/2
a) RM po projednání schvaluje smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných
elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo:
22_SOBS01_4121980177 mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 pro budoucí připojení OZ Lidická – VI. etapa. Podíl
na oprávněných nákladech za připojení činí 173.250 Kč.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 3. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě číslo
22_SOP_01_4121980903 připojení na zařízení distribuční soustavy v průběhu Anenské pouti
Usnesení
91/3
a) RM po projednání schvaluje smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 22_SOP_01_4121980903 mezi
městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ
24729035 z důvodu připojení na zařízení distribuční soustavy v průběhu Anenské pouti.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 4. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě - připojení
na zařízení distribuční soustavy v průběhu Anenské pouti
Usnesení
91/4
a) RM po projednání schvaluje smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 22_SOP_01_4121980897 mezi
městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ
24729035 z důvodu připojení na zařízení distribuční soustavy v průběhu Anenské pouti.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 5. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě připojení na
zařízení distribuční soustavy v průběhu Anenské pouti
Usnesení
91/5
a) RM po projednání schvaluje smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 22_SOP_01_4121980890 mezi
městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ
24729035 z důvodu připojení na zařízení distribuční soustavy v průběhu Anenské pouti. Za
zajištění krátkodobého připojení uhradí město Horšovský Týn částku 3.855,06 Kč vč. DPH.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 6. Výsledky výběrového řízení: „Pod Loretou, Horšovský Týn“
Usnesení
91/6
a) RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce pod názvem „Pod Loretou, Horšovský Týn“. 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 COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00
Praha 9, korespondenční adresa: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, IČ 26177005
s nabídkovou cenou ve výši 4.850.000 Kč bez DPH tj. 5.868.500 Kč vč. DPH 21%.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Výsledky výběrového řízení: „Oprava místní komunikace v Dolním Metelsku“
Usnesení
91/7
a) RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce pod názvem „Oprava místní komunikace v Dolním Metelsku“. 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., Kocourov 36, 339 01
Mochtín, IČ 02877155 s nabídkovou cenou ve výši 996.000 Kč bez DPH tj. 1.205.160 Kč vč.
DPH 21%.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Ukončení nájemní smlouvy o přenechání pozemku do nájmu na část pozemku parc. č.
2322/1, k. ú. Horšovský Týn o výměře 10 m2
Usnesení
91/8
a) RM bere na vědomí informaci OMIM o ukončení nájemní smlouvy o přenechání pozemku
do nájmu na část pozemku parc. č. 2322/1, k.ú. Horšovský Týn o výměře 10 m2 dohodou.
S nájemcem bude uzavřena Dohoda o skončení nájmu. Návrh Dohody o skončení nájmu bude
předložen do další schůze RM.
b) RM projednala informaci OMIM, že nájemce požádal o odkoupení pronajaté části pozemku
parc. č. 2322/1, k. ú. Horšovský Týn. ZM schválilo prodej této části, při vyhotovování
geometrického plánu byly zjištěny nesrovnalosti v katastru nemovitostí. Katastrální úřad pro
PK, KP Domažlice svolal jednání, ze kterého vyplynula skutečnost, že v r. 2003 došlo z jeho
strany k chybě, která byla napravena bez oznámení městu a nájemci. Předmětná část pozemku
byla a je ve vlastnictví nájemce. Z výše uvedeného vyplývá, že město nemůže prodat
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předmětnou část pozemku pod stavbou plotu.
c) RM bere tuto informaci na vědomí a ukládá OMIM připravit podklady do zasedání ZM pro
zrušení usnesení o prodeji části pozemku města parc. č. 2322/1, k. ú. Horšovský Týn.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 9. Výzva k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
„Novostavba loděnice“
Usnesení
91/9
a) RM projednala výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a smlouvy o dílo na
zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Novostavba loděnice“ a seznam
oslovovaných firem.
b) RM schválila výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a smlouvy o dílo na zakázku
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Novostavba loděnice“ a seznam oslovovaných
firem.
c) RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na zakázku
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Novostavba loděnice“ ve složení: Ing. Holeček,
M. Ježková, Ing. Šizlingová (náhradník – D. Škopek)
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 10. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Vrchlického - kNN“
Usnesení
91/10
a) RM projednala od společnosti MONTPROJEKT a.s., IČ 28494032, Arnošta z Pardubic 2082,
Pardubice žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Vrchlického – kNN“ IV-120018577. Projektová dokumentace řeší výstavbu nového vedení NN pro napojení nových
bytových domů ve Vrchlického ul. Investorem stavby je ČEZ Distribuce, a.s. Stavba se dotkne
pozemků města parc. č. 2439, části pozemku parc. č. 1511/11, dle geometrického plánu na
dělení pozemků č. 2930-575/2020 ze dne 12.01.2021 nově označenou jako parc. č.
1511/19,vše v k. ú. Horšovský Týn. Pro zbývající pozemky vydán souhlas RM ze dne
03.03.2022, bod 83/4.
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 schůze RM ke schválení.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
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Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 11. Žádost o výmaz věcných práv – OZ Lidická II. etapa
Usnesení
91/11
a) RM projednala žádost o výmaz věcných práv (předkupní právo a výhrada práva zpětné
koupě) zatěžujících prodané pozemky parc. č. 1582/87 a 1582/133, 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 žadatelem bude uzavřena Dohoda o zániku věcných práv – předkupního práva a
výhrady práva zpětné koupě.
c) RM jako podmínku výmazu práv v katastru nemovitostí stanovuje, 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
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 12. Žádost o výmaz věcných práv – OZ Lidická II. etapa
Usnesení
91/12
a) RM projednala žádost o výmaz věcných práv (předkupní právo a výhrada práva zpětné
koupě) zatěžujících prodané pozemky parc. č. 1582/17 a 1582/134, 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 žadatelem bude uzavřena Dohoda o zániku věcných práv – předkupního práva a
výhrady práva zpětné koupě.
c) RM jako podmínku výmazu práv v katastru nemovitostí stanovuje, 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
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 13. Smlouva o zřízení služebnosti ke stavbě „Horšovský Týn, vodovod, Semošice“
Usnesení
91/13
a) RM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 860 000 5627 mezi městem
Horšovský Týn a Plzeňským krajem, IČ 70890366, Škroupova 1760/18, Plzeň, se svěřeným
majetkem kraje hospodaří Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., IČ 72053119,
Koterovská 462/162, Plzeň – Koterov. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a
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provozování stavby – „Horšovský Týn, vodovod Semošice“ a to na pozemku parc. č. 1822, k. ú.
Semošice, vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch
oprávněného: města Horšovský Týn – vlastníka vlastníka vodovodního řadu. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 1.656 Kč, částka byla uhrazena na základě
Smlouvy o omezení užívání nemovitosti č. sml. SÚSPK8600001228 ze dne 04.05.2018. Rozsah
zatížení pozemku věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 238-468/2021 ze
dne 15.02.2022. Náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí oprávněný.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Řeší vedoucí OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 14. Žádost o vyjádření ke stavbě „Domažlice – optika do Horšovského Týna“
Usnesení
91/14
a) RM projednala od společnosti MONTPROJEKT a.s., IČ 28494032, Arnošta z Pardubic 2082,
Pardubice žádost o vyjádření ke stavbě „Domažlice – optika do Horšovského Týna“ IE-120008219. Projektová dokumentace řeší uložení nového vedení HDPE do nové trasy s přeložkou
stávajícího vzdušného vedení VN do nového zemního kabelového vedení VN. Trubka HDPE je
pro zajištění přenosu systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační
a telekomunikační techniky ČEZ Distribuce a.s. - investorem stavby. Stavba se dotkne pozemků
města parc. č. 2439, části pozemku parc. č. 1511/11, dle geometrického plánu na dělení
pozemků č. 2930-575/2020 ze dne 12.01.2021 nově označenou jako parc. č. 1511/19,vše
v k.ú. Horšovský Týn. Pro zbývající pozemky vydán souhlas RM ze dne 03.03.2022, bod 83/6.
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 schůze RM ke schválení.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 15. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Vrchlického – přeložka VN“
Usnesení
91/15
a) RM projednala od společnosti MONTPROJEKT a.s., IČ 28494032, Arnošta z Pardubic 2082,
Pardubice žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Vrchlického – přeložka VN“ IZ-120001286. Projektová dokumentace řeší přeložení stávajícího vzdušného vedení VN do nového
zemního kabelového vedení VN z důvodu kolize se stavbou výstavby komunikace k bazénu.
Stavba je koordinována se stavbou Horšovský Týn, DO, Vrchlického - kNN IV-12-0018577
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výstavba trafostanice. Investorem stavby je ČEZ Distribuce, a.s. Stavba se dotkne pozemků
města parc. č. 2439, části pozemku parc. č. 1511/11, dle geometrického plánu na dělení
pozemků č. 2930-575/2020 ze dne 12.01.2021 nově označenou jako parc. č. 1511/19,vše v k.
ú. Horšovský Týn. Pro zbývající pozemky vydán souhlas RM ze dne 03.03.2022, bod 83/5.
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 schůze RM ke schválení.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 16. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Malé Předměstí - kNN“ (koupaliště)doplnění pozemku + Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě
Usnesení
91/16
a) RM projednala od společnosti STEMONT JS, s.r.o., IČ 27971589, Hřbitovní 281, Horšovský
Týn žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Malé Předměstí – kNN“ IV-12-0017978 –
doplnění pozemku parc. č. 2439, k. ú. Horšovský Týn . Souhlas se stavbou na zbývajících
pozemcích vydán RM dne 19.01.2022, bod 80/3.
b) RM souhlasí se stavbou dle předložené situace. Veškeré podmínky pro vstup na pozemek
města dotčeného stavbou určí správce místních komunikací a veřejného prostranství – BYTES
HT spol. s.r.o. Horšovský Týn, zhotovitel stavby uzavře před zahájením prací s touto společností
dohodu o užívání pozemku.
c) RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodě o umístění stavby č. IV-12- 0017978/SoBS VB/1 „Horšovský Týn, DO, Malé Předměstí –
kNN“, která se dotkne pozemku města parc. č. 2439, k. ú. Horšovský Týn. Dodatek č. 1 bude
uzavřen mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, se sídlem
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín, zastoupena na základě plné moci
společností STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281, Horšovský Týn, IČ: 27971589. Ostatní ujednání
smlouvy zůstávají v platnosti. Vlastní smlouva schválena RM dne 11.05.2022, bod 88/4.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 17. Informativní zpráva o konání valné hromady společnosti Horšovskotýnské lesy, spol.
s r.o.
Usnesení
91/17
RM bere na vědomí zprávu starosty o výsledku jednání valné hromady společnosti
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Horšovskotýnské lesy, spol. s r.o., která se zabývala hodnocením hospodářského roku 2021,
rozdělením zisku a výhledem do dalších let.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 18. Zpráva o výši neprovedených, ale proplacených prací - akce Oprava objektu sýpky
Usnesení
91/18
a) RM projednala Zprávu o výši neprovedených, ale proplacených prací ve věci „Oprava
objektu sýpky v Horšovském Týně“ předloženou starostou města, kterou vypracoval Bc. Jakub
Baštář.
b) RM projednala právní stanovisko předložené starostou města, které vypracovala právnička
města JUDr. Táňa Šůsová ve věci týkající se Zprávy o výši neprovedených, ale proplacených
prací ve věci „Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“
b) RM postupuje do zasedání ZM k projednání Zprávu o výši neprovedených, ale proplacených
prací akce „Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“ včetně právního stanoviska
vypracovaného právničkou města JUDr. Táňou Šůsovou.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení
_____________________________________________________________________________
Bod 19. Návrh nájemní smlouvy – VERA OPEN AIR 2022
Usnesení
91/19
a) RM projednala návrh Nájemní smlouvy předložený společností BYTES HT, spol. s r.o., se
sídlem Pivovarská 22, Horšovský Týn. Jedná se o nájem za účelem konání dvoudenního
hudebního festivalu VERA OPEN AIR 2022 v době 22. 7. – 23. 7. 2022 – tábořiště – Podhájí u
Horšovského Týna.
b) RM schvaluje návrh Nájemní smlouvy na konání dvoudenního hudebního festivalu VERA
OPEN AIR 2022 v době 22. 7. – 23. 7. 2022.
c)RM pověřuje jednatele společnosti BYTES HT, spol. s r.o. podpisem nájemní smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje BYTES HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 20. Prezentace města - Dobré místo pro život
Usnesení
91/20
a) RM projednala návrh na prezentaci města Horšovský Týn v Deníku v projektu Dobré místo
pro život.
b) RM souhlasí s variantou celá strana (A4) vč. webu na týden 13.000 Kč bez DPH se
zveřejněním od 10. srpna 2022 v týdeníku, který je součástí Deníku.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 21. Rozšíření návsi Podražnice
Usnesení
91/21
a) RM projednala cenovou nabídku firmy Dufek Group s.r.o., sídlem Dvořákova 457, 344 01
Domažlice, IČ 08345384 na rozšíření návsi Podražnice za cenu 75.220 Kč bez DPH.
b) RM schvaluje cenovou nabídku firmy Dufek Group s.r.o., sídlem Dvořákova 457, 344 01 Domažlice, IČ 08345384 na rozšíření návsi Podražnice za cenu 75.220 Kč bez DPH.
c) RM schvaluje návrh smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 22. CN autorský dozor - Stavební úpravy místní komunikace v ul. Josefa Hory
Usnesení
91/22
a) RM projednala cenovou nabídku firmy Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552,
Domažlice, IČO 26363747 na provedení autorského dozoru na stavbě dle zpracované
projektové dokumentace pro vydání společného povolení za celkovou cenu 18.513 Kč včetně
DPH.
b) RM souhlasí s objednáním dle cenové nabídky.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta, OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 23. Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 – Zateplení buňky v útulku
Usnesení
91/23
RM schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Horšovský
Týn ve výši 100.000 Kč na akci „Zateplení buňky v útulku“. Poskytnutí účelové finanční dotace
z dotačního titulu „Podpora registrovaných útulků pečující o opuštěné a toulavé psy a kočky na
území Plzeňského kraje 2022“ bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne
13.06.2022.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OMIM, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 24. Změna přílohy č. 3: Sazebník odměn a koeficientů bonusových složek
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Usnesení
91/24
RM bere na vědomí informaci společnosti EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4,
IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701, o změně přílohy č. 3: Sazebník odměn a koeficientů
bonusových složek (ceník) ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů ve
věci navýšení odměn za obsluhu míst zpětného odběru za sběr kovu a papíru v ostatních
způsobech sběru (výkupny, mobilní sběry, školní sběry a další způsoby sběru organizované
v rámci systému obce) od 1.7.2022.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OŽPŽÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 25. Vyhodnocení zápisu do MŠ pro děti z Ukrajiny
Usnesení
91/25
RM bere na vědomí zprávu ředitelky MŠ o vyhodnocení zápisu do MŠ pro děti z Ukrajiny. Byla
podána 1 žádost o přijetí dítěte ve věku 4 let, tzn., že nebude plnit povinné školní vzdělávání,
s ohledem na kapacitu školy nebylo možné dítě přijmout.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitelka MŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 26. Žádost o pořízení laviček do části Horšov
Usnesení
91/26
a) RM projednala žádost Osadního výboru Horšov o pořízení několika kusů laviček.
b) RM souhlasí s pořízením a umístěním laviček k ohništi na pozemku parc. č. 1587/1 v k. ú.
Horšov.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 27. Předložení zápisu z jednání kulturní komise
Usnesení
91/27
RM bere na vědomí Zápis z jednání kulturní komise RM ze dne 9.6.2022.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 28. Návrh smlouvy č. 03912011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky na akci „Tasnovice – vrt HV-1 a připojení vrtu HV-1“
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Usnesení
91/28
a) RM projednala návrh smlouvy č. 03912011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky mezi městem Horšovský Týn a Státním fondem životního
prostředí České republiky, sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 na akci
„Tasnovice – vrt HV-1 a připojení vrtu HV-1“ formou dotace ve výši 1.012.056 Kč.
b) RM schvaluje návrh smlouvy č. 03912011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky na akci „Tasnovice – vrt HV-1 a připojení vrtu HV-1“.
c) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 29. Odměny ředitelům škol
Usnesení
91/29
RM schvaluje poskytnutí odměny panu Mgr. Pavlu Janskému, řediteli Základní školy Horšovský
Týn, okres Domažlice, příspěvkové organizace, paní Aleně Lechnýřové, ředitelce Mateřské
školy Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvkové organizace a paní Aleně Svobodové, ředitelce Základní umělecké školy Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče 101. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu organizace z prostředků na platy ze státního rozpočtu.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 30. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Horšovský
Týn společnosti Film Servis Plzeň s.r.o.
Usnesení
91/30
RM schvaluje předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Horšovský Týn společnosti Film Servis Plzeň s.r.o Mánesova 1915/80, Jižní Předměstí, 301 00
Plzeň, IČO 02748053 ve výši 15.000 Kč na projekt „Filmové hrady a zámky 2022 - projekce na
St. hradu a zámku Horšovský Týn.“
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 31. Žádost SDH o zábor veřejného prostranství (Oslavy 150. výročí založení SDH)
Usnesení
91/31
a) RM projednala žádost SDH Horšovský Týn o souhlas města s využitím míst parkoviště před
hasičskou zbrojnicí ve Vrchlického ul. , Horšovský Týn k výstavě hasičské techniky v rámci oslav
ke 150. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Horšovský Týn, které se uskuteční
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25.6.2022.
b) RM souhlasí s využitím míst parkoviště před hasičskou zbrojnicí ve Vrchlického ul.,
Horšovský Týn k výstavě hasičské techniky v rámci oslav ke 150. výročí založení SDH H. Týn.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 32. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace PK (cyklostezka Lazce – Výrov)
Usnesení
90/32
a) RM schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu PK do rozpočtu města Horšovský Týn ve výši
5.500 tis. Kč na akci ,,Cyklotrasa Lazce - kat. Výrov, s mezinárodní cyklotrasou CT 3“. Poskytnutí
účelové finanční dotace z dotačního programu ,,Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras
a specializované cyklistické infrastruktury v PK v roce 2022“ bylo schváleno na zasedání
zastupitelstva PK dne 13.6.2022 usn. č. 782/22.
b) RM projednala návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v
rámci programu ,,Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované cyklistické
infrastruktury v PK v roce 2022“ určené na projekt ,,Cyklotrasa Lazce- kat. Výrov, s mezinárodní
cyklotrasou CT 3“ ve výši 5.500 tis. Kč. Dotace se poskytuje jako investiční. Stanoveného účelu
dotace má být dosaženo do 30.9.2023.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 33. Žádost o odkoupení služebního telefonu
Usnesení
91/33
a) RM projednala žádost o možnost odkoupení služebního mob. telefonu a ponechání
stávajícího služebního telefonního čísla k soukromým účelům.
b) RM souhlasí s převedením čísla k soukromým účelům a s odkoupením mobilního telefonu
Samsung na základě ocenění mob. přístroje za 3.000 Kč.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 34. Žádost o zábor veřejného prostranství – náměstí Republiky
Usnesení
91/34
a) RM projednala žádost o možnost využití horní části náměstí k bezplatnému zaparkování
automobilů v rámci akce Sraz Fiatů 126p dne 13.8.2022 od 10:00 do 11:00 hodin.
b) RM souhlasí s využitím prominutí parkovného v rámci akce.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
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Vyřizuje OKSVV, Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 35. Žádost JSDH Horšovský Týn o nákup materiálu
Usnesení
91/35
a) RM projednala žádost JSDH Horšovský Týn o nákup 2 ks záchranných vest dle nabídky firmy
PRO DIVE, s.r.o., Slovanská 23, 326 00 Plzeň za celkovou cenu 9.800 Kč včetně DPH.
b) RM souhlasí s objednáním materiálu dle CN (žádost byla již projednána v RM 70/22 – nákup
nebyl uskutečněn a došlo k navýšení ceny).
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 36. Bezbariérové WC ZŠ Zámecký park
Usnesení
91/36
a) RM projednala žádost ředitele ZŠ H. Týn, Zámecký park 3, Mgr. Janského o navýšení
finančních prostředků na zřízení bezbariérového WC v celkové výši cca 280.000 Kč.
b) RM souhlasí se zahrnutím této částky do návrhu RO č. 4/2022.
c) RM postupuje věc do zasedání ZM s doporučením věc schválit.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, ředitel ZŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 37. Příspěvek za údržbu VP část Svinná
Usnesení
91/37
a) RM projednala žádost o vyplacení 1. splátky ve výši 5.500 Kč za údržbu veřejného
prostranství a splnění závazků dle Dohody o spolupráci s městem za 1. pololetí roku 2022.
Odbor ŽPŽÚ MěÚ potvrdil splnění závazků.
b) RM souhlasí s vyplacením částky.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 38. Příspěvek za údržbu VP část Valdorf
Usnesení
91/38
a) RM projednala žádost Spolku Nový Valdorf o vyplacení 1. splátky ve výši 4.750 Kč za údržbu
veřejného prostranství a splnění závazků dle Dohody o spolupráci s městem za 1. pololetí roku
2022. Odbor ŽPŽÚ MěÚ potvrdil splnění závazků.
b) RM souhlasí s vyplacením částky.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 39. CN zateplení buňky v útulku – Chodská pila
Usnesení
91/39
a) RM projednala cenovou nabídku na dodávku dřeva v souvislosti se zateplením buňky
v útulku, od spol. Chodská pila - Srnka s.r.o., se sídlem Polní 198, Horšovský Týn, IČ 64832872
ve výši 23.420,40 Kč vč. DPH.
b) RM souhlasí s cenovou nabídkou na dodávku dřeva v souvislosti se zateplením buňky
v útulku, od spol. Chodská pila - Srnka s.r.o., se sídlem Polní 198, Horšovský Týn, IČ 64832872
ve výši 23.420,40 Kč vč. DPH.
c) RM souhlasí objednáním.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 40. CN zateplení buňky v útulku – Ing. Ladislav Doležal
Usnesení
91/40
a) RM projednala cenovou nabídku na provedení prací v souvislosti se zateplením buňky
v útulku, kterou předložil Ing. Ladislav Doležal, IČ 02393751 ve výši 93.745 Kč vč. DPH.
b) RM souhlasí s cenovou nabídkou na provedení prací v souvislosti se zateplení buňky
v útulku, kterou předložil Ing. Ladislav Doležal, IČ 02393751 ve výši 93.745 Kč vč. DPH
c) RM souhlasí objednáním.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 41. Přijetí dotace z rozpočtu PK na nákup vybavení pro jednotku SDH H. Týn l.
Usnesení
91/41
RM schvaluje přijetí finanční dotace z dotačního titulu „2022 Příspěvek na vybavení a opravy
neinvestiční povahy“ z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Horšovský Týn ve výši
49.320 Kč na nákup vybavení pro jednotku SDH Horšovský Týn, na základě usnesení číslo
743/22 ze zasedání zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 13.6.2022.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 42. Odměny ředitelům příspěvkových organizací
Usnesení
91/ 42
RM schvaluje poskytnutí odměny Leoně Císlerové, ředitelce Městského kulturního zařízení
Horšovský Týn, příspěvkové organizace, paní Janě Macánové, ředitelce Chráněné dílny p.o.,
Horšovský Týn. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu organizací.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitelka MKZ, CHD. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 43. Žádost o projednání převodu práv – PeHToo - A5
Usnesení
91/43
a)RM projednala žádost o souhlas s převodem práv a povinností vyplývajících z předmětu
Smlouvy o dodatečném členském vkladu ve věci bytové jednotky A5 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 ve věci bytové jednotky A5 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 44. Žádost o projednání převodu práv – PeHToo – B2
Usnesení
91/44
a)RM projednala žádost o souhlas s převodem práv a povinností vyplývajících z předmětu
Smlouvy o dodatečném členském vkladu ve věci bytové jednotky B2 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 B2 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 45. Zápis z projednání rozšíření kapacity ZŠ H. Týn se spolky
Usnesení
91/45
a)RM bere na vědomí zápis ze společné schůzky mezi městem H. Týn zastoupeným
místostarostou D. Škopkem, společností Obrys VAS, projektový ateliér – Ing. arch. Bláhou a
jednotlivými sportovními oddíly (dle prezenční listiny), které se uskutečnilo dne 20.6.2022. Na
schůzce bylo prezentováno rozšíření kapacity a rekonstrukce ZŠ H. Týn a vliv na činnost
sportovních oddílů.
b)RM souhlasí se zapracováním připomínek spor. oddílů do studie na rekonstrukci ZŠ H.Týn.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 46. – Smlouva o dílo č. E200775 – Výplně stavebních otvorů – budova radnice
Usnesení
91/46
a) RM projednala návrh smlouvy o dílo č. E200775 mezi městem Horšovský Týn a firmou
Stepan service s.r.o., se sídlem Petrovická 388, 344 01 Domažlice, IČO 29106575. Předmětem
díla je vyrobení a dodání výplní otvorů – oken – budova radnice MěÚ, náměstí Republiky 52,
H. Týn (cenová nabídka byla projednána a schválena RM 88/35) za celkovou cenu 79.910 Kč
bez DPH, cena včetně DPH činí 96.691 Kč.
b) RM souhlasí s návrhem smlouvy.
c) RM pověřuje starostu podpisem.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 47. Žádost o navýšení rozpočtu MKZ H. Týn – renovace naučné stezky a rozhledny
na Šibeničním vrchu
Usnesení
91/47
a) RM projednala žádost MKZ Horšovský Týn o navýšení rozpočtu na akci „Modernizace
naučné stezky a rozhledny na Šibeničním vrchu u Horšovského Týna 2“. Cílem projektu je
podpora obnovy a budování turistické infrastruktury. Jedná se o finanční podporu ve výši
79.000 Kč.
b) RM souhlasí se zahrnutím částky do RO č. 5/2022.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 48. Žádost o souhlas s umístěním herního prvku a laviček na pozemcích města
Usnesení
91/48
a) RM projednala žádost MKZ Horšovský Týn o souhlas s umístěním herních prvků a laviček na
pozemku parc. č. 2959/1 v k. ú. Horšovský Týn ve vlastnictví města Horšovský Týn na trase
naučné stezky k rozhledně na Šibeničním vrchu v rámci „Modernizace naučné stezky
a rozhledny na Šibeničním vrchu u Horšovského Týna 2“.
b) RM souhlasí s umístěním prvků na výše uvedeném pozemku.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 49. Aktualizovaná nabídka na výměnu sedadel a tech. úpravy kinosál Horšovský Týn
Usnesení
91/49
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a) RM projednala aktualizovanou nabídku na výměnu sedadel a tech. úpravy v kinosále
Horšovský Týn, kterou předložila ředitelka MKZ Horšovský Týn. Předpokládané náklady na
výměnu sedadel činí cca 3.975.000 Kč včetně stavebních úprav hlediště (podlahové krytiny,
osvětlení stupňů schodiště).
b) RM souhlasí se zahrnutím částky do RO č. 4/2022.
c) RM postupuje věc do zasedání ZM s doporučením věc schválit.
d) RM ukládá OMIM ve spolupráci s MKZ připravit podklady pro zadání VZMR.
e) RM ukládá OKSVV ve spolupráci s OMIM zjistit možnosti využití dotačních titulů na
rekonstrukci veřejných budov (SFŽP, MMR).
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, MKZ, na vědomí OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 50. Rekonstrukce budovy ul. 5. května 50, H. Týn – výměna oken, oprava fasády a
podloubí u IC
Usnesení
91/50
a) RM projednala informaci tajemnice o nutnosti výměny oken, rekonstrukci fasády na budově
MěÚ v ul. 5. května 50, H. Týn.
b) RM ukládá OMIM připravit podklady pro zadání rekonstrukce budovy – výměna oken,
rekonstrukce fasády a podloubí u IC H. Týn.
c) RM ukládá OKSVV ve spolupráci s OMIM zjistit možnosti využití dotačních titulů na
rekonstrukci veřejných budov (SFŽP, MMR).
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 51. CN na prodloužení cyklostezky CT3 Horšovský Týn – Semošice
Usnesení
91/51
a) RM projednala cenovou nabídku od firmy COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00
Praha 9, korespondenční adresa – Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, IČ: 26177005,
DIČ: CZ26177005, na prodloužení Cyklostezky CT3 Horšovský Týn - Semošice za cenu
159.205,52 Kč bez DPH.
b) RM souhlasí s objednáním prací.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 52. Závěr
Starosta města ukončil schůzi RM v 18:15 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 13.7.2022 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.
18

Předběžné termíny schůze RM na II. pololetí 2022 jsou stanoveny takto: 3.8., 24.8., 7.9., 21.9.,
5.10., 19.10.,2.11., 16.11., 30.11., 14.12. 2022.
Předběžné termíny zasedání ZM na II. pololetí 2022:
Zapsal: Ing. Eva Princlová
V Horšovském Týně 27.06.2022

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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