Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 80
ze dne 19.01.2022 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, Mgr. Renáta Karbanová, Iva Peteříková
Dále přítomni: Ing. Eva Princlová – zapisovatelka
Omluven: David Škopek
Hlasování k jednotlivým usnesením se uvádí v závorce v pořadí – počet přítomných,
hlasujících pro - zdržel se hlasování - hlasoval proti.
Bod 1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze
Schůzi rady města zahájil starosta Ing. Josef Holeček (dále jen starosta) v 15:00 hod.
a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů RM, a že RM je schopna usnášet se
o všech bodech programu schůze.
Starosta konstatoval, že zápis ze 79. 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.
80/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a Mgr. Renátu Karbanovou,
kteří ho zároveň podepisují.
b) RM schvaluje program 80. schůze Rady Města Horšovský Týn
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 80. schůze
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze;
2. Nájem části pozemku parc. č. 836/1 o výměře 135 m 2 a části pozemku parc. č. 837
o výměře 215 m2, vše v k. ú. Horšovský Týn - smlouva o nájmu pozemku;
3. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Malé Předměstí - kNN“
(koupaliště);
4. Nákup pozemku parc. č. 1243/94, k. ú. Semošice pod stavbou chodníku;
5. Žádost o bezúplatný převod pozemků parc. č. 2349/14, 2432/1, 2433, k. ú. Horšovský
Týn;
6. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemek parc. č.
2462/2, k. ú. Horšov;
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV12-0018602/1/VB ke stavbě „Horšovský Týn, DO, p.č.758/27 – kNN“;
8. Nájem části pozemku parc. č. 836/1, k. ú. Horšovský Týn o výměře 289 m 2 smlouva o
nájmu pozemku;
9. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 2322/1, k. ú. H. Týn;
10. Žádost o prodloužení lhůty ke kolaudaci RD, ul. Výhledy;
11. Žádost o vykácení dřevin v okolí rybníka v obci Horšov;
12. Projednání žádosti o pronájem kempu Podhájí v souvislosti s pořádáním hudebního
festivalu;
13. Informace o výši nájemného za plynové kotelny;
14. Aktualizace základní ceny pozemků;
15. PD – Demolice objektu ZŠ Vrchlického 36;
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16. Stravné při tuzemských pracovních cestách a stravenkový paušál v roce 2022;
17. Vyhlášení Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje;
18. Pověření k výkonu opatrovnictví;
19. Časový plán obce Horšovský Týn;
20. Informace k možnosti podání žádosti na zelené střechy (koupaliště);
21. Realizace autorského dozoru na akci AREÁL KOUPALIŠTĚ;
22. Smlouva o spolupráci při validaci údajů pro účely služby mojeID – výpověď;
23. Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně – výzva k podání nabídek;
24. Dotační titul – Cyklostezka CT3 v úseku Horšovský Týn – Lazce;
25. Dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou BEZPO;
26. Informace o podané žalobě – Referendum „Areál koupaliště Horšovský Týn“;
27. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu Česká republika – GFŘ Praha;
28. Závěr
Bod 2. Nájem části pozemku parc. č. 836/1 o výměře 135 m 2 a části pozemku parc. č. 837
o výměře 215 m2, vše v k. ú. Horšovský Týn - smlouva o nájmu pozemku
Usnesení
80/2
a) RM vzala na vědomí informaci OMIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr
města přenechat do nájmu část pozemku parc. č. 836/1 o výměře 135 m 2 a část pozemku parc.
č. 837 o výměře 215 m2 za účelem zajištění přístupu na pozemek parc. č. 835/6, k. ú.
Horšovský Týn.
b) RM po projednání schvaluje návrh smlouvy o nájmu pozemku. Nájem se uzavírá na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné je stanoveno na 10 Kč/m 2/rok. Nájemné
bude každoročně navyšováno o inflační koeficient uznaný státem a zveřejněný ČSÚ.
c) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 3. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Malé Předměstí - kNN“
(koupaliště)
Usnesení
80/3
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. Projektová dokumentace řeší výstavbu 2 nových rozpojovacích skříní.
Investorem stavby je ČEZ Distribuce, a.s. a vlastní realizace je plánovaná na 1. polovinu
r. 2022. Stavba se dotkne pozemků města parc. č. 1523/47, 1511/3, 1511/4, 1511/12 vše v k.
ú. Horšovský Týn.
b) RM souhlasí se stavbou dle předložené situace. Veškeré podmínky pro vstup na pozemek
města dotčeného stavbou určí správce místních komunikací a veřejného prostranství –
BYTES HT spol. s.r.o. Horšovský Týn, zhotovitel stavby uzavře před zahájením prací s touto
společností dohodu o užívání pozemků. Před zahájením stavby bude uzavřena smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Cena bude stanovena dle znaleckého posudku
s tím, že náklady na vyhotovení znaleckého posudku hradí budoucí oprávněný společnost
ČEZ Distribuce a.s. a to až na základě skutečného provedení stavby - tedy před uzavřením
vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. Návrh smlouvy bude předložen do další RM ke
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schválení.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 4. Nákup pozemku parc. č. 1243/94, k. ú. Semošice pod stavbou chodníku
Usnesení
80/4
a) RM projednala informaci OMIM o provedení majetkoprávního narovnání pod stavbou
chodníku u autobusové zastávky ve směru Horšovský Týn – Plzeň při silnici I/26, který je
majetkem města. Stavbou je dotčen pozemek parc. č. 1243/94 – ostatní plocha, silnice
o výměře 110 m2 k. ú. Semošice, jehož vlastníkem je společnost ZEAS Puclice a.s.,
IČ 00115592, Puclice 99. Pozemek bude na základě oboustranného ujednání odkoupen za
kupní cenu 10.000 Kč, veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.
b) RM ukládá OMIM připravit podklady do zasedání ZM s doporučením RM schválit nákup
pozemku parc. č. 1243/94 v k. ú. Semošice pod stavbou chodníku.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 5. Žádost o bezúplatný převod pozemků parc. č. 2349/14, 2432/1, 2433, k. ú.
Horšovský Týn
Usnesení
80/5
a) RM projednala informaci OMIM o možnosti podání žádosti o bezúplatný převod pozemků
parc. č. 2349/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3868 m2 (ul. Výhledy), parc.
č. 2432/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 958 m 2, 2433 - ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 103 m2 (cesta do osady Sv. Anna), vše v k. ú. Horšovský Týn, jejichž
vlastníkem je ČR – hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Jedná se o stavby místních komunikací, které jsou v pasportu místních
komunikací vedeny jako „5c – Výhledy“ a jako „30b – cesta k č.p. 1 proti Sv. Anně“ .
b) RM ukládá OMIM podat žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 2349/14 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 3868 m 2 (ul. Výhledy), parc.č. 2432/1 - ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 958 m2, 2433 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
103 m2 (cesta do osady Sv. Anna), vše v k. ú. Horšovský Týn z vlastnictví ČR – hospodařit
s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města.
Vlastní smlouva o převodu bude předložena ke schválení do zasedání ZM.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 6. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
– pozemek parc. č. 2462/2, k. ú. Horšov
Usnesení
80/6
a) RM projednala informaci odboru MIM o předložení návrhu Smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovitým věcem - pozemek parc. č. 2462/2, k. ú. Horšov
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z vlastnictví ČR - hospodaření se svěřeným majetkem – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví města.
b) RM postupuje tento materiál do zasedání ZM s doporučením schválit předložený návrh
smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 2462/2, k. ú. Horšov a ukládá OMIM
připravit podklady pro zasedání ZM.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IV-12-0018602/1/VB ke stavbě „Horšovský Týn, DO, p. č. 758/27 - kNN“
Usnesení
80/7
a) RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12- 0018602/1/VB „Horšovský Týn, DO, p.č. 758/27 – kNN“, která se dotkne
pozemků města parc. č. 758/56, 758/61, k. ú. Horšovský Týn. Smlouva bude uzavřena mezi
městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín, zastoupena na základě plné moci
společností STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281, Horšovský Týn, IČ: 27971589. Věcné
břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu, která bude stanovena dle znaleckého
posudku, vyhotoveného na náklady oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce a.s. a to až na
základě skutečného provedení stavby - tedy před uzavřením vlastní smlouvy o zřízení
věcného břemene. Rozsah zatížení pozemku bude vyznačen v geometrickém plánu,
vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného.
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Nájem části pozemku parc. č. 836/1, k. ú. Horšovský Týn o výměře 289 m 2
smlouva o nájmu pozemku
Usnesení
80/8
a) RM vzala na vědomí informaci OMIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr
města přenechat do nájmu část pozemku parc. č. 836/1 v k. ú. Horšovský Týn o výměře
289 m2 současnému uživateli za účelem uložení palivového dříví.
b) RM po projednání schvaluje návrh smlouvy o nájmu pozemku. Nájem se uzavírá na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné je stanoveno na 10 Kč/m 2/rok. Nájemné
bude každoročně navyšováno o inflační koeficient uznaný státem a zveřejněný ČSÚ.
c) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 9. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 2322/1, k. ú. H. Týn
Usnesení
80/9
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a) RM projednala žádost o odkoupení části pozemku města parc. č. 2322/1 o výměře 10 m2
ostatní plocha, k. ú. Horšovský Týn. Na této části pozemku se nachází oplocení náležející k
zahradě žadatele, došlo k připlocení pozemku, žadatel má uzavřenou nájemní smlouvu.
b) RM ukládá OMIM připravit podklady do ZM s doporučením schválit záměr města prodat
část pozemku za cenu stanovenou dle zásad tvorby ceny pozemků, které město bude prodávat
po jejím schválení v ZM pro rok 2022.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 10. Žádost o prodloužení lhůty ke kolaudaci RD, ul. Výhledy
Usnesení
80/10
a) RM projednala informaci OMIM o podání žádosti ve věci prodloužení lhůty ke kolaudaci
rodinného domu na pozemku parc. č. 2975/2, k. ú. Horšovský Týn – ul. Výhledy z důvodu
prodlení posunu optického kabelu. Předpokládaný termín kolaudace 04/2022. S žadateli byla
uzavřena kupní smlouva o odkoupení předmětného pozemku KS - 03/2017 ze dne
11.04.2017. Ve smlouvě stanovena smluvní pokuta a výhrada práva zpětné koupě v případě,
že nedojde ke kolaudaci RD do 5 let od podpisu smlouvy.
b) Při kontrole zbývajících smluv uzavřených o prodeji pozemků v této lokalitě - kupní
smlouva KS 04/2017 ze dne 20.03.2017 – pozemek parc. č. 1102/18, k. ú. Horšovský Týn a
kupní smlouva KS 02/2017 ze dne 27.02.2017 - pozemek parc. č. 2975/3, k. ú. Horšovský
Týn – bylo zjištěno, že ani tito vlastníci dosud nepožádali o kolaudaci stavby RD. Ve smlouvě
též stanovena smluvní pokuta a výhrada práva zpětné koupě v případě, že nedojde ke
kolaudaci RD do 5 let od podpisu smlouvy.
c) RM ukládá OMIM vyzvat žadatele k doplnění žádosti o sdělení, zda termín kolaudace
uvedený v žádosti je termínem, kdy bude RD zkolaudován nebo se jedná o termín dle
uzavřené kupní smlouvy. Žadatelé budou upozorněni na články kupní smlouvy obsahující
smluvní pokutu a věcné právo – výhradu práva zpětné koupě.
d) RM ukládá OMIM upozornit zbývající vlastníky na nutnost zkolaudovat RD v termínu dle
kupní smlouvy a zároveň upozornit vlastníky dotčených nemovitostí na články kupní smlouvy
obsahující smluvní pokutu a věcné právo – výhradu práva zpětné koupě.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
__________________________________________________________________________
Bod 11. Žádost o vykácení dřevin v okolí rybníka v obci Horšov
Usnesení
80/11
a) RM projednala žádost o vykácení dřevin v okolí rybníka parc. č. 2610/1, k. ú. Horšov.
Sousední pozemek parc. č. 2610/2 je ve vlastnictví ČR – ÚZSVM, parc. č. 1735, vše v k. ú.
Horšov je předmětem jednoduchých pozemkových úprav. Nelze přesně stanovit, na kterém
pozemku se dřeviny nacházejí.
b) RM nesouhlasí s vykácením dřevin v okolí rybníka v obci Horšov do doby ukončení
jednoduchých pozemkových úprav.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 12. Projednání žádosti o pronájem kempu Podhájí v souvislosti s pořádáním
hudebního festivalu
Usnesení
80/12
a) RM projednala žádost o pronájem kempu Podhájí v termínu od 21.7. do 24.7.2022 v
souvislosti s pořádáním hudebního festivalu.
b) RM ukládá místostarostovi pozvat na příští schůzi RM žadatele a správce majetku Bytes
HT.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 13. Informace o výši nájemného za plynové kotelny
Usnesení
80/13
RM bere na vědomí informaci nájemce městských kotelen – společnosti Bytes HT, spol. s r.o.
o celkovém skutečně vyrobeném množství tepelné energie za rok 2021. Nájem za kotelny dle
platné nájemní smlouvy ve znění dodatků pro rok 2022 činí 933 890 Kč + DPH (výše
nájemného za rok 2021 navýšená o průměrnou míru inflace předchozího roku).
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 14. Aktualizace základní ceny pozemků
Usnesení
80/14
a) RM projednala informaci místostarosty ve věci aktualizace základní ceny zásad tvorby cen
pozemků, které bude město prodávat.
b) RM postupuje věc do jednání ZM s doporučením aktualizovat podmínky prodeje
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 15. PD – Demolice objektu ZŠ Vrchlického 36
Usnesení
80/15
a) RM projednala nabídku na PD na akci: „Demolice objektu ZŠ Vrchlického 36, Horšovský
Týn“ od firmy MP technik spol. s r.o., Francouzská 149, 345 62 Holýšov, IČ: 05360889 za
cenu 154.000,- Kč bez DPH.
b) RM souhlasí se zadáním zakázky malého rozsahu na služby přímo bez výběrového řízení
na základě předložené cenové nabídky, kterou předložila firma MP technik spol. s r.o.,
Francouzská 149, 345 62 Holýšov, IČ: 05360889 za cenu 154.000,- Kč bez DPH.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta, pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 16. Stravné při tuzemských pracovních cestách a stravenkový paušál v roce 2022
Usnesení
80/16
RM schvaluje VP č. 7 - Pracovní cesty a rezervační systém služebních vozidel a VP č. 12 –
Směrnice pro poskytování peněžitého příspěvku na stravování zaměstnancům MěÚ
Horšovský Týn a uvolněným členům zastupitelstva města Horšovský Týn.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 17. Vyhlášení Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
Usnesení
80/17
a) RM vzala na vědomí vyhlášení Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
s rozpočtem 94 mil. Kč. Žádosti lze podávat od 31.1. do 14.2.2022. Dotace se poskytuje ve
výši 100 – 300 tis. Kč s max. podílem 70% z celkových nákladů na akci.
b) RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje 2022 na opravu části komunikace z Dolního Metelska do Věvrova.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 18. Pověření k výkonu opatrovnictví
Usnesení
80/18
RM pověřuje pí. Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Horšovský Týn k zastupování Města Horšovský Týn jako účastníka řízení ve věci omezené
před Okresním soudem v Domažlicích v řízení o schválení právního jednání vedené pod č.j.
13 P 202/2021, 4 P a Nc 9/2022.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSVZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 19. Časový plán obce Horšovský Týn
Usnesení
80/19
a) RM projednala Časový plán obce Horšovský Týn k provádění opatření PZKO (Program
zlepšování kvality ovzduší), zóna Jihozápad CZ 03, s cílem snížit procento plochy
s překročením imisního limitu po aplikaci stávajících opatření (benzo/a/pyren).
b) RM schvaluje Časový plán obce Horšovský Týn k provádění opatřeníPZKO (Program
zlepšování kvality ovzduší), zóna Jihozápad CZ 03, s cílem snížit procento plochy
s překročením imisního limitu po aplikaci stávajících opatření (benzo/a/pyren) a jeho
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
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Vyřizuje OŽPŽÚ, pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod. 20 Informace k možnosti podání žádosti na zelené střechy (koupaliště)
Usnesení
80/20
a) RM projednala informaci starosty o možnosti podání žádosti o dotaci na zelené střechy
z Národního plánu obnovy (NPŽP), kterou by město využilo při výstavbě areálu koupaliště
v Horšovském Týně“.
b) RM souhlasí s podáním žádosti o dataci na Zelené střechy na akci výstavba „Areálu
koupaliště v Horšovském Týně“.
c) RM projednala cenovou nabídku společnosti DOMOZA projekt s.r.o., se sídlem Teslova
1202/3, Plzeň, IČO 28145089 na zpracování žádosti o dotaci zelené střechy na akci výstavba
„Areálu koupaliště v Horšovském Týně“. Cena se odvíjí od výše předpokládané investice do
1 mil Kč bez DPH, odměna činí 15.000 Kč bez DPH za podání žádosti, v případě zveřejnění
projektu v seznamu schválených žádostí odměna činí 20.000 Kč bez DPH. Projekty
s předpokládanou investicí nad 1 mil Kč bez DPH činí odměna 20.000 Kč bez DPH a po
zveřejnění projektu v seznamu schválených žádostí činí 40.000 Kč bez DPH.
d) RM souhlasí se zadáním zakázky malého rozsahu na služby přímo bez výběrového řízení
na základě předložené cenové nabídky DOMOZA projekt s.r.o., se sídlem Teslova 1202/3,
Plzeň, IČO 28145089.
e) RM projednala návrh smlouvy a plné moci k podání a podpisu žádosti mezi městem
Horšovský Týn a společností DOMOZA projekt s.r.o., se sídlem Teslova 1202/3, Plzeň, IČO
28145089.
f) RM souhlasí s návrhem smlouvy i plné moci.
g) RM pověřuje starostu podpisem obou dokumentů.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod. 21 Realizace autorského dozoru na akci AREÁL KOUPALIŠTĚ
Usnesení
80/21
a) RM projednala cenovou nabídku společnosti Obrys VAS, projektový ateliér s.r.o., se sídlem
Jasmínová 383/9, 32600 Plzeň, Česká republika IČO 09087648, (zhotovitel) na realizaci
autorského dozoru na akci: „AREÁL KOUPALIŠTĚ V HORŠOVSKÉM TÝNĚ“ za
předpokládanou celkovou maximální výši dle odhadované hodinové náročnosti adekvátní
velikosti a složitosti díla cca 220.000 Kč bez DPH.
b) RM souhlasí se zadáním zakázky malého rozsahu na služby přímo bez výběrového řízení
na základě předložené cenové nabídky společnosti Obrys VAS, projektový ateliér s.r.o., se
sídlem Jasmínová 383/9, 32600 Plzeň, Česká republika IČO 09087648.
c) RM schvaluje Smlouvu o dílo, číslo smlouvy Zhotovitele: SOD.2022.01.19.002-3.HTkoupaliště-AD mezi městem Horšovský Týn (klient) a společností Obrys VAS, projektový
ateliér s.r.o., se sídlem Jasmínová 383/9, 32600 Plzeň, Česká republika IČO 09087648,
(zhotovitel). Předmětem díla je výkon autorského dozoru k akci: „Novostavba koupaliště v
Horšovském Týně“.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
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Vyřizuje starosta, OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod. 22 Smlouva o spolupráci při validaci údajů pro účely služby mojeID - výpověď
Usnesení
80/22
RM vzala na vědomí výpověď Smlouvy o spolupráci při validaci údajů pro účely služby
mojeID z důvodu koncepčních změn při provozu služby a způsobu provádění validací.
Společnost CZ.NIC vypovídá smlouvu v souladu s ustanovením jejího článku 10.3
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počíná běžet dnem doručení.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod. 23 Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně – výzva k podání nabídek
Usnesení
80/23
a) RM projednala výzvu k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a smlouvy o dílo na
veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce
s názvem "Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně".
b) RM ukládá OMIM zveřejnit výzvu na profilu zadavatele.
c) RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce s názvem "Rekonstrukce
Pivovarské ulice v Horšovském Týně" ve složení: Ing. Josef Holeček, David Škopek, Martina
Ježková, Ing. Lenka Šizlingová, Ing.Arch. Václav Masopust.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod. 24 Dotační titul – Cyklostezka CT3 v úseku Horšovský Týn - Lazce
Usnesení
80/24
a) RM projednala informaci starosty o možnosti podání žádosti o dotaci na „PODPORA
ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI V
ROCE 2022“, a to Projektové dokumentace - vypracování projektové dokumentace
k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu výhradně nadregionálních dálkových tras.
b) RM ukládá odboru OMIM připravit podklady pro podání žádosti o dotaci z dotačního titulu
„PODPORA ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V
PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2022“ a to na vypracování projektové dokumentace k
územnímu a stavebnímu řízení na stavbu nadregionální dálkové trasy CT3, úseku Lazce –
hranice katastru Horšovský Týn
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 25. Dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou BEZPO
Usnesení
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80/25
a) RM projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě na provádění odborných prací na úseku
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ze dne 2.1.2003, kterou uzavřelo
město Horšovský Týn se společností BEZPO Plzeň s.r.o., Bendova 692/2, Plzeň, IČO
26351951. Dodatek č. 2 se týká změny smluvní ceny za služby v oblasti BOZP činí cena
1.500 Kč měsíčně a v oblasti PO činí cena 1.500 Kč měsíčně.
b) RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě.
c) RM pověřuje starostu podpisem dodatku.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 26. Informace o podané žalobě – Referendum „Areál koupaliště Horšovský Týn“
Usnesení
80/26
a) RM projednala informaci tajemnice o podaném žalobním návrhu přípravného výboru pro
konání místního referenda ve městě Horšovský Týn o návrhu na určení, že návrh místního
referenda ze dne 17.11.2021 ve znění doplnění ze dne 15.12.2021 nemá nedostatky. Návrh byl
podán Krajskému soudu v Plzni.
b) RM bere na vědomí informaci o podaném žalobním návrhu přípravného výboru pro konání
místního referenda ve městě Horšovský Týn.
c) RM zmocňuje JUDr. Táňu Šůsovou k zastupování města Horšovský Týn v soudním řízení
vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. 57 A 4/2022, jakož i v řízeních navazujících či
s tím jakkoli souvisejícími.
d) RM pověřuje starostu podpisem plné moci.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 27. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu Česká republika – Generální finanční
ředitelství Praha
Usnesení
80/27
a) RM projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 25.01.2016 ve
znění dodatku č. 1 mezi město Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 34601 Horšovský Týn,
IČO 00253383 a Česká republika – Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22
Praha 1 – Nové Město, IČO 72080043. Předmětem dodatku je změna v adrese předmětu
výpůjčky.
b) RM schvaluje návrh dodatku č. 2.
c) RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod. 28 Závěr
Starosta města ukončil schůzi RM v 17:30 hod.
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Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 2.2.2022 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: 16.2., 2.3., 16.3.,
30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6.
Předběžné termíny zasedání ZM na I. pololetí 2022: 28.2., 4.4., 16.5., 27.6. 2022
Zapsala: Ing. Eva Princlová
tajemnice MěÚ
V Horšovském Týně 25.01.2022

Ing. Josef Holeček v.r.
starosta města

Mgr. Renáta Karbanová v.r.
radní

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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