Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 86
ze dne 13.04.2022 na MěÚ v Horšovském Týně
Místo schůze: kancelář starosty města, náměstí Republiky 52, H. Týn
Začátek schůze: 15:00 hodin
Přítomni: Ing. Josef Holeček, David Škopek, MUDr. Ondřej Plášil, Iva Peteříková
Dále přítomni: xxxxxxxxxxx
Omluveni: Mgr. Renáta Karbanová, 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 85. schůze Rady města Horšovský Týn (dále jen RM) byl
ověřovateli ověřen a odpovídá skutečnosti. Nebyly podány žádné námitky proti zápisu. Jako
zapisovatele určil starosta Davida Škopka.
Usnesení
86/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a Davida Škopka, kteří ho
zároveň podepisují.
b) RM schvaluje program 86. schůze Rady Města Horšovský Týn
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 86. schůze
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze;
2. Kontrola usnesení ZM č. 23 ze dne 4.4.2022;
3. Smlouva o zřízení věcného břemene ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Domažlická - kNN“,
IE-12-0007267/VB/1;
4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1007C22/30 ke stavbě:
„Horšovský Týn – stavební úpravy ul. Výhledy“ – vodovod, kanalizace;
5. Žádost o výmaz věcných práv – OZ Lidická II. etapa;
6. Žádost o výmaz věcných práv – Výhledy;
7. Žádost o bezúplatný převod pozemku pod stavbou cyklostezky CT3;
8. Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní ke stavbě: „Horšovský Týn – STL plynovod a
přípojky, 11 RD, p.č. 1195/1“;
9. Tasnovice – připojení vrtu HV-1 – technický dozor;
10. Veřejná zakázka „Tasnovice – připojení vrtu HV-1“;
11. Nájemní smlouva č. 17N22/30 na pozemky pro stavbu OZ U Potoka;
12. Příkazní smlouva o organizování a pořádání chovatelské přehlídky trofejí v roce 2022 za
hospodářský rok 2021;
13. Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022;
14. Informativní zpráva z ÚOHS - odpověď
15. Projekt MŠ MT Příběhy našich sousedů;
16. Veřejná prezentace studií MŠ, ZŠ, obytná zóna Bažantnice;
1

17. Protokol z jednání – hluk z provozu motokrosového areálu;
18. Pořízení hlukové studie;
19. Žádost SDH Horšovský Týn o nákup materiálu;
20. Ohlášení akce MOTOKEMP 2022
21. Ohlášení akce Pálení čarodějnic na Podhájí
22. Internetové připojení ZŠ Horšovský Týn
23. Příslib dotace – Rekonstrukce MVN Kocourov
24. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na vypracování PD cyklostezka Lazce – kat. Výrov
25. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02012022 ze dne 01.03.2022
26. Smlouva o dílo – Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
27. Stav zábradlí u mostu
28. Areál stadionu
29. Územní studie Vrchlického
30. Poskytnutí fin. prostř. – MPSV – SPOD
31. Závěr
Bod 2. Kontrola usnesení ZM č. 23 ze dne 04.04.2022
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
01. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
02. schvaluje program 23. zasedání ZM v předloženém znění. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
03. bere na vědomí zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení
zasedání ZM č. 22 ze dne 28.02.2022. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
04. bere na vědomí zprávu Finančního výboru ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
05. bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
06. schvaluje prodej části pozemku 2322/1 – ostatní plocha v k. ú. Horšovský Týn o
výměře cca 10 m2 ( pod stavbou oplocení zahrady) vlastníkovi stavby oplocení na tomto
pozemku za minimální kupní cenu 1.138,50 Kč/m2. Přesná výměra bude stanovena dle
geometrického plánu. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy.
Kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku (náklady na vyhotovení
geometrického plánu, správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí). Vyřizuje
OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
07. schvaluje prodej pozemků parc. č. 1971/8 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87
m2 (bez stavby RD čp. 29, Podražnice) a parc. č. 1971/ 21 – zahrada o výměře 616 m2, vše
v k. ú. Podražnice (budoucímu vlastníkovi RD č. p. 29) za kupní cenu 797 Kč/m2. Kupní
cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré
náklady spojené s převodem pozemku. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
08.
a) schvaluje záměr města bezúplatně převést pozemky pod stavbami silnic II. třídy a III.
třídy v k. ú. Hašov p. č. 511/3 o výměře 67 m2, p. č. 481/15 o výměře 484 m2, v k. ú.
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Horní Metelsko p. č. 649/2 o výměře 93 m 2, v k. ú. Borovice u Horšovského Týna p. č.
788/9 o výměře 146 m2, v k. ú. Svinná u Štítar p. č. 292/18 o výměře 1961 m 2, v k. ú.
Horšovský Týn p. č. 2589/14 o výměře 264 m2, p. č. 2592/3 o výměře 93 m2, p. č. 2592/4
o výměře 155 m2, p. č. 2592/6 o výměře 85 m2, p. č. 2592/7 o výměře 144 m 2, vše ostatní
plocha-silnice do vlastnictví Plzeňského kraje, IČ 70890366, Škroupova 1760/18, Plzeň,
hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.,
Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
b) schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 790/4 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 1213 m2, k. ú. Borovice u Horšovského Týna z vlastnictví
Plzeňského kraje, IČ 70890366, Škroupova 1760/18, Plzeň, hospodaření se svěřeným
majetkem kraje – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, 326
00 Plzeň zapsaného na LV 319 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice pro obec Horšovský Týn, katastrální
území Borovice u Horšovského Týna do vlastnictví města Horšovský Týn. Vyřizuje
OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
09.
a) schvaluje změnu návrhu RO č. 2 rozpočtu města Horšovský Týn na rok 2022 takto:
v příjmové části rozpočtu, str. č. 2 kapitola přijaté dotace, položka Příspěvek na výkon
státní správy se krátí o 167 tis. Kč na 15.767 tis. Kč, ve výdajové části, str. č. 3, skupina 2,
položka parkování Pivovarská ul. se navyšuje o 1.000 tis. Kč na 10.000 tis. Kč, změny
budou pokryty z položky na str. 5, řádek 9 Skatepark, U rampa, která se snižuje
o 1.167 tis. Kč na 2.833 tis. Kč. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022 rozpočtu města Horšovský Týn na rok 2022
včetně schválených změn. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
10. schvaluje poskytnutí finančních podílů města na obnovu památek v rámci Programu
regenerace MPR v Horšovském Týně v roce 2022 následovně:
a) Dům č. p. 41, ul. Lobkovicova, Horšovský Týn, obnova střešního pláště, příspěvek
z MK ČR 120.000 Kč a podíl města 25.600 Kč;
b) Dům č. p. 61, nám. Republiky, Horšovský Týn, vlastník HREKO invest s.r.o.
– obnova – výměna krovu a střešního pláště, příspěvek z MK ČR 153.000 Kč a podíl
města 268.900 Kč. Vyřizuje OSA, oddělení památková péče, OFŠ. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
11. bere na vědomí propočet nákladů na svoz komunálního odpadu za rok 2021 na
jednoho poplatníka. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší jednotlivé odbory MěÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 3. Smlouva o zřízení věcného břemene ke stavbě „Horšovský Týn, DO,
Domažlická - kNN“, IE-12-0007267/VB/1
86/3
a) RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IE-12-0007267/VB/1
mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405 02
Děčín, IČ 24729035. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování
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distribuční soustavy – „ Horšovský Týn, DO, Domažlická - kNN“ a to na pozemcích města
parc. č. 759/12, 764/1, 808/1, 2313/1, 2321/3, 2337/3, 2341/1, 2587/3, 2587/4, 2587/5,
2588/3, 2588/4, 2588/9, 2588/20, 2588/21, 2588/22, 2588/32, k. ú. Horšovský Týn vstupu a
vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: ČEZ
Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vlastníka a správce distribuční soustavy.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč/bm + DPH v platné
výši, minimální sazba činí 10.000 Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku věcným
břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 2997-145/2021 ze dne 15.02.2022. Celková
délka zatížení pozemků je 884,5 m, celková náhrada činí 180.000 Kč + DPH v platné výši.
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 smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1007C22/30 ke stavbě:
„Horšovský Týn – stavební úpravy ul. Výhledy“ – vodovod, kanalizace
86/4
a) RM schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1007C22/30 ke stavbě „Horšovský Týn, stavební úpravy ulice Výhledy“ – část splašková
a dešťová kanalizace, vodovodní řad kanalizační a vodovodní přípojky. Touto smlouvou
budou dotčeny pozemky parc. č. 2349/3, 1092/2, k. ú. Horšovský Týn – vlastníkem je Česká
republika – příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad. Celková
jednorázová náhrada bude stanovena dle zákona č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku
v platném znění a platné oceňovací vyhlášky v době přípravy vlastní smlouvy o zřízení
věcného břemene. Splatnost náhrady je 45 dní ode dne účinnosti smlouvy o zřízení věcného
břemene. Předložený návrh smlouvy je platný po dobu 3 let od data uzavření této smlouvy. Za
uzavření této smlouvy a vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene si budoucí povinný účtuje
vždy po 2.000 Kč administrativní poplatek splatný ve lhůtě do 45 dnů od podpisu každé
smlouvy. Dojde-li k závažnému porušení smlouvy, je budoucí povinný oprávněn uplatnit
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 5. Žádost o výmaz věcných práv – OZ Lidická II. etapa
86/5
a) RM projednala žádost o výmaz věcných práv (předkupní právo a výhrada práva zpětné
koupě) zatěžujících prodané pozemky parc. č. 1582/78 a 1582/140, 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.
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(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 6. Žádost o výmaz věcných práv – Výhledy
86/6
a) RM projednala žádost o výmaz věcných práv (předkupní právo a výhrada práva zpětné
koupě) zatěžujících prodané pozemky parc. č. 2975/2, 2975/6, 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.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Žádost o bezúplatný převod pozemku pod stavbou cyklostezky CT3
86/7
a) RM projednala informaci OMIM o přípravě žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č.
2353/26 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2768 m 2, k. ú. Horšovský Týn pod
stavbou nově vybudované mezinárodní cyklostezky CT3 Horšovský Týn – Semošice
z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, Praha 3
– Žižkov do vlastnictví města Horšovský Týn.
b) RM ukládá OMIM podat žádost o bezúplatný převod parc.č. 2353/26 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 2768 m2, k. ú. Horšovský Týn.
c) RM ukládá OMIM připravit podklady do zasedání ZM s doporučením schválit bezúplatné
nabytí pozemku parc. č. 2353/26, k. ú. Horšovský Týn do vlastnictví města Horšovský Týn.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní ke stavbě: „Horšovský Týn – STL
plynovod a přípojky, 11 RD, p.č. 1195/1“
86/8
a) RM schvaluje návrh Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci
plynárenského
zařízení
a
o
smlouvě
budoucí
nájemní
č.
1000016811/2022/4000243862 pro stavbu „Horšovský Týn – STL plynovod a přípojky, 11
RD, p.č. 1195/1“, která bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a společností GasNet
s.r.o. Klíšská 940/96, Ústí nad Labem – Klíše, IČ 27295567, zastoupené společností GasNet
Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno – Zábrdovice, IČ 27935311. Jedná se o výstavbu STL
plynovodu DN 63 v délce 237 m a přípojek DN 32 v délce 57 m v počtu 11 ks v nově
připravované obytné zóně resp. pokračování další etapy OZ Lidická – prodloužení ul. Žitná.
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Součástí smlouvy je i návrh smlouvy o nájmu plynárenského zařízení, výše nájemného
stanovena v hodnotě 14.144 Kč za předpokladu splnění podmínek smlouvy o podmínkách
napojení. Nájem se uzavírá na dobu neurčitou.
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 9. Tasnovice – připojení vrtu HV-1 – technický dozor
86/9
a) RM projednala cenovou nabídku pana Stanislava Tanczoše, sídlem náměstí Republiky 59,
346 01 Horšovský Týn, IČ 08811547 na technický dozor stavby „Tasnovice – připojení vrtu
HV-1“ za cenu 57.000 Kč bez DPH tj. 68.970 Kč s DPH 21% a návrh příkazní smlouvy.
b) RM schvaluje cenovou nabídku pana Stanislava Tanczoše, sídlem náměstí Republiky 59,
346 01 Horšovský Týn, IČ 08811547 na technický dozor stavby „Tasnovice – připojení vrtu
HV-1“ za cenu 57.000 Kč bez DPH tj. 68.970 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.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 10. Veřejná zakázka „Tasnovice – připojení vrtu HV-1“
86/10
a) RM projednala oznámení výběrového řízení, zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo na
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Tasnovice – připojení vrtu
HV-1“.
b) RM schválila oznámení výběrového řízení, zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo na
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Tasnovice – připojení vrtu
HV-1“ a ukládá zástupci města Horšovský Týn, společnosti GPL-INVEST s.r.o., vypsat
výběrové řízení na uvedenou akci a oslovit firmy dle předloženého soupisu k zaslání cenové
nabídky.
c) RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Tasnovice – připojení vrtu HV-1“ ve
složení: zástupce společnosti GPL-INVEST s.r.o. Ing. Jaroslava Líbalová, Ing. Josef Holeček,
Martina Ježková, náhradník David Škopek.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 11. Nájemní smlouva č. 17N22/30 na pozemky pro stavbu OZ U Potoka
86/11
RM schvaluje návrh Nájemní smlouvy č. 17N22/30, která bude uzavřena mezi městem
Horšovský Týn a ČR – Státním pozemkovým úřadem. Jedná se o nájem části pozemků parc.
č. 712/7, 712/9, 2345/2 – pronajatá výměra činí 502,18 m 2. Roční nájemné činí 500 Kč, po
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nabytí právní moci stavebního povolení, na základě kterého bude moci město realizovat výše
uvedenou stavbu, je roční nájemné stanoveno ve výši 5.040 Kč, ročně bude navyšováno
o míru inflace, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Pozemky budou využity pro stavbu
nové obytné zóny U Potoka.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 12. Příkazní smlouva o organizování a pořádání chovatelské přehlídky trofejí v roce
2022 za hospodářský rok 2021
86/12
a) RM projednala Příkazní smlouvu mezi městem Horšovský Týn a Českomoravskou
mysliveckou jednotou, z.s., IČO: 67777121, jejímž předmětem je organizování a pořádání
chovatelské přehlídky trofejí v roce 2022 za hospodářský rok 2021 s náklady maximálně do
výše 7.000 Kč proplacené na základě faktury předložené do 30 dnů od konání chovatelské
přehlídky trofejí.
b) RM pověřuje starostu podpisem Příkazní smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OŽPŽÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 13. Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022
86/13
a) RM schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města
Horšovský Týn ve výši 300.000 Kč na akci „Oprava místní komunikace v Dolním Metelsku“.
Poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „PSOV PK 2022 - Projekty obcí“ bylo
schváleno na zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 04.04.2022, číslo usnesení 652/22.
b) RM schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města
Horšovský Týn ve výši 800.000 Kč na akci „Horšovský Týn, sýpka v areálu zámku“.
Poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „Č. 1 Zachování a obnova pam. hodnoty
a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 2022“ bylo schváleno na
zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 04.04.2022, číslo usnesení 715/22.
c) RM schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města
Horšovský Týn ve výši 100.000 Kč na akci „Horšovský Týn, ul. Jana Littrowa, socha sv. Jana
Nepomuckého“. Poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „Č. 2 Dotace na
restaurování ohrožených nemovitých kult. památek - děl v exteriéru 2022“ bylo schváleno na
zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 04.04.2022, číslo usnesení 715/22.
d) RM schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města
Horšovský Týn ve výši 100.000 Kč na akci „Horšovský Týn, ul. Jelení, dům“. Poskytnutí
účelové finanční dotace z dotačního titulu „Č. 1 Obnova původního řešení nemovitost
a drobných staveb na území památ. rezervací a zón 2022“ bylo schváleno na zasedání
Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 04.04.2022, číslo usnesení 715/22.
e) RM schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města
Horšovský Týn ve výši 140.000 Kč na vypracování projektové dokumentace na akci
„Cyklostezka Horšovský Týn - CS Lazce - katastr Výrov“. Poskytnutí účelové finanční dotace
z dotačního titulu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji
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v roce 2022“ bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 04.04.2022.
f) RM bere na vědomí informaci o neposkytnutí dotace z důvodu přesažení částky alokované
v rozpočtu Plzeňského kraje na akci „Novostavba loděnice v Horšovském Týně“ z dotačního
titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022“.
g) RM bere na vědomí informaci o zařazení žádosti o poskytnutí finanční dotace na seznam
náhradníků na akci „Horšovský Týn, část obce Semošice, kaple Korunování Panny Marie“
z dotačního titulu „Č. 1 Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky
nebo národní kult. památky 2022“. Bez poskytnuté dotace nebude akce realizována v roce
2022.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 14. Informativní zpráva z ÚOHS - odpověď
86/14
a) 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 „Areál koupaliště v Horšovském Týně“ –
diskriminační podmínky – hodnotící kritéria. ÚOHS konstatoval, že nebyly shledány důvody
pro zahájení správního řízení z moci úřední. Úřad tedy neshledal v zadavatelově postupu
pochybení.
b) 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 na projektovou dokumentaci „Novostavba koupaliště
v Horšovském Týně“. ÚOHS vydal příkaz pro spáchání přestupku. Proti tomuto příkazu byl
v zákonné lhůtě podán odpor.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 15. Projekt MŠ MT Příběhy našich sousedů
86/15
a) RM projednala cenovou nabídku vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů spadajícího
pod aktivity Paměti národa za 24.400 Kč pro žáky ZŠ (jeden zapojený tým cca 5 žáků),
projekt trvá 5-6 měsíců mimo vyučování, pod vedením zkušeného koordinátora.
b) RM nesouhlasí s objednáním výše uvedené akce.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 16. Veřejná prezentace studií MŠ, ZŠ, obytná zóna Bažantnice
86/16
a) RM projednala informaci starosty o možnosti veřejné prezentace „Obytné zóny u Bažantnice“, „MŠ Vančurova – Horšovský Týn Návrh stavby“ a „Revitalizace areálu základní školy v
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Horšovském Týně“
b) RM souhlasí s uskutečněním veřejné prezentace, dne 21.4.2022 v prostorách MKZ od
15:00 hod.
c) RM ukládá tajemnici zajistit pořízení audiovizuálního záznamu z této prezentace, z prezentace odsouhlasené RM 85/29 ve věci odborného posouzení záměru silničního propojení
severní části města Horšovský Týn se silnicí I/26 konané 26.4.2022 a následné umístění záznamu z obou prezentací na kanál města na serveru Youtube.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 17. Protokol z jednání – hluk z provozu motokrosového areálu
86/17
RM vzala na vědomí protokol z jednání, které bylo svoláno Krajskou hygienickou stanicí PK
na základě protokolu o měření hluku z provozu motokrosového areálu Horšovský Týn firmou
Monhart Akustik s.r.o.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 18. Pořízení hlukové studie
86/18
a) RM projednala cenovou nabídku na vypracování hlukové studie vlivu hluku
z motokrosového areálu od firmy Monhart Akustik s.r.o., Jiráskova 259, 340 12 Švihov, IČ:
01741659 za cenu 71.027 Kč s DPH.
b) RM v současné době nesouhlasí s objednáním hlukové studie. Důvodem je nemožnost
podpisu smlouvy o úhradě nákladů na pořízení studie – trojstranná smlouva z důvodu
nesouladu údajů v rejstříku firem. Po zjednání nápravy zpět do RM včetně návrhu smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje místostarosta, na vědomí OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení
_____________________________________________________________________________
Bod 19. Žádost SDH Horšovský Týn o nákup materiálu
86/19
a) RM projednala žádost SDH Horšovský Týn o nákup materiálu a vybavení za celkovou
cenu 32.109 Kč. Vše je zahrnuto v žádosti o dotaci z Plzeňského kraje.
b) RM souhlasí s objednáním.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje velitel JSDHO. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 20. Ohlášení akce MOTOKEMP 2022
86/20

a) RM bere na vědomí ohlášení akce MOTOKEMP 2022 ve dnech 24.- 26.6.2022.
b) RM souhlasí s částečným záborem parkoviště za dodržení zákonných podmínek a uzavření
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smlouvy o záboru veřejného prostranství se správcem komunikace Bytes HT.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 21. Ohlášení akce Pálení čarodějnic na Podhájí
86/21
RM bere na vědomí ohlášení akce Pálení čarodějnic ve dnech 30.4.- 1.5.2022 na Podhájí.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 22. Internetové připojení ZŠ Horšovský Týn
86/22
a) RM projednala cenovou nabídku firmy United Networks SE, Nepomucká 1232/215,
326 00 Plzeň 2-Slovany, IČO 03579051 na internetové připojení ZŠ Horšovský Týn.
b) RM souhlasí s realizací internetového připojení ZŠ Horšovský Týn pomocí optického
kabelu s variantou, že přípojka bude ve vlastnictví města.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitel ZŠ, místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 23. Příslib dotace – Rekonstrukce MVN Kocourov
86/23
a) RM bere na vědomí Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace v rámci programu
129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“
na akci „Rekonstrukce MVN, k. ú. Kocourov u Horšovského Týna p. č. 44/1“, který město
obdrželo z Ministerstva zemědělství, se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1.
b) RM ukládá OMIM připravit výběrové řízení na uvedenou akci.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 24. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na vypracování PD cyklostezka Lazce – kat.
Výrov
86/24
a) RM projednala návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
v rámci programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji
v roce 2022“ na akci „Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení – Cyklostezka
Horšovský Týn – katastr Výrov“. Účelová dotace se poskytuje ve výši 140.000 Kč.
b) RM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi městem Horšovský Týn
a Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
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Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 25. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02012022 ze dne
01.03.2022
86/25
a) RM projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02012022 ze
dne 01.03.2022 v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o
sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2022. Finanční prostředky poskytnuté jako
vyrovnávací platba se navyšují o 104.292 Kč na službu Pečovatelská služba.
b) RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02012022 ze dne
01.03.2022 mezi městem Horšovský Týn a Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13
Plzeň.
c) RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OSVZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 26. Smlouva o dílo – Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
86/26
a) RM projednala cenovou nabídku na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v
Horšovském Týně od BcA. Pavla Žiaková, Boleslavova 26, Praha 4, 14000, IČ: 66564107 za
cenu 169480 Kč bez DPH.
b) RM souhlasí s nabídkou na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Horšovském
Týně.
c) RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Horšovský Týn a BcA. Pavlou Žiakovou,
Boleslavova 26, Praha 4, 14000, IČ: 66564107
d) RM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 27. Stav zábradlí u mostu
86/27
a) RM projednala informaci o špatném stavu zábradlí u mostu v ulici Jana Littrowa.
b) RM ukládá společnosti Bytes HT jako správci komunikací zajistit opravu předmětného zábradlí.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 28. Areál stadionu
86/28
RM projednala s panem L. možnosti ve věci zpřístupnění části areálu stadionu v Masarykově
ulici pro veřejnost. Pan L. na základě jednání podá písemnou žádost s jeho návrhem řešení
situace.
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(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 29. Územní studie Vrchlického
86/29
RM ukládá starostovi podat žádost na OVÚP ve věci „Pořízení územní studie pro plochy
Z3.R02-BH a Z3.R03-OV dle územního plánu Horšovský Týn“
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 30. Poskytnutí fin. prostř. – MPSV – SPOD
86/30
RM bere na vědomí oznámení o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly 313 –
MPSV na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve
výši 2.741.200 Kč. Transfer je poskytnutý ex-ante pro rok 2022.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 31. Závěr
Starosta města ukončil schůzi RM v 17:40 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 27.4.2022 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: 11.5., 25.5., 8.6.,
22.6.
Předběžné termíny zasedání ZM na I. pololetí 2022: 16.5., 27.6. 2022
Zapsal: David Škopek
V Horšovském Týně 19.04.2022
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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