Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 68
ze dne 14.07.2021 na MěÚ v Horšovském Týně
Místo schůze: kancelář starosty města, náměstí Republiky 52, H. Týn
Začátek schůze: 15:00 hodin
Přítomni: Ing. Josef Holeček, Mgr. Renáta Karbanová, David Škopek, Iva Peteříková
Omluven: MUDr. Ondřej Plášil
Dále přítomni: Ing. Eva Princlová – zapisovatelka
Hlasování k jednotlivým usnesením se uvádí v závorce v pořadí – počet přítomných,
hlasujících pro - zdržel se hlasování - hlasoval proti.
Bod 1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze
Schůzi rady města zahájil starosta města 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 67. 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.
68/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a pana Davida Škopka, kteří ho
zároveň podepisují.
b) RM schvaluje program 68. schůze Rady Města Horšovský Týn
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 68. schůze
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze;
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vyhotovení PD ke stavební akci „Horšovský Týn –
obnova MVN pod motokrosovým areálem;
3. Plynovodní přípojka k RD – Nová Ves 20, Horšovský Týn – smlouva o nájmu;
4. Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně – koordinátor BOZP;
5. Rekonstrukce Plzeňské ulice v Horšovském Týně – II. etapa;
6. Stavba „Dolní Metelsko – náhon – odstranění sedimentu“;
7. Přípojka plynu pro č. p. 61 na náměstí Republiky, Horšovský Týn;
8. Opatrovnictví – jmenování opatrovníka;
9. Poskytování finanční podpory z Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Jihozápad
CZ03 z vlastních prostředků obce;
10. Pronájem nebytového prostoru;
11. Žádost o poskytnutí částky za údržbu VP v části Kocourov;
12. Žádost o poskytnutí částky za údržbu VP v části Hašov;
13. Přijetí finanční dotace z dotačního titulu z rozpočtu PK pro JSDHO H. Týn;
14. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat
pro osobní doklady;
15. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z programu PK – stavební práce sýpka;
16. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z programu PK – restaurování sochy sv. Donáta;
17. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z programu PK – obnova domu Jelení č. p. 92;
18. Zápis z jednání Kulturní komise RM;
19. Projednání podnětu – hřiště Masarykova ul.;
20. Mezinárodní cyklostezka CT3 Horšovský Týn – Semošice; zajištění výkonu koordinátora
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BOZP – příkazní smlouva;
21. Žádost o souhlas s umístěním přístřešku u čp. 27, Podražnice;
22. Ukončení nájemního vztahu a zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parc. č.
758/1, díl X/8 v k.ú. Horšovský Týn – zahrádka – Smetanovo náměstí;
23. Příkazní smlouva – zpracování žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce MVN, k.ú.
Kocourov u Horšovského Týna, p. č. 44/1“;
24. Nabídka – ostraha v průběhu Anenské poutě 2021;
25. Smlouva na technické zabezpečení Anenské poutě 2021;
26. Zadávací řízení – Tasnovice – vrt HV-1
27. Provozní řád víceúčelového hřiště ZŠ Horšovský Týn
28. Návrh smlouvy o dílo – oprava – Jelení 92, H. Týn
29. Závěr
Bod 2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vyhotovení PD ke stavební akci „Horšovský
Týn – obnova MVN pod motokrosovým areálem;
Usnesení
68/2
a) RM bere na vědomí informaci o nutnosti zaměření území mimo vegetační období a s tím
související posunutí termínů provedení díla oproti uzavřené Smlouvě o dílo č. 2/2021 na
vyhotovení projektové dokumentace na stavební akci „Horšovský Týn – obnova MVN
a protipovodňové opatření na bezejmenné vodoteči pod motokrosovým areálem“.
b) RM po projednání schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2021 ke stavební
akci „Horšovský Týn – obnova MVN a protipovodňové opatření na bezejmenné vodoteči pod
motokrosovým areálem“ mezi městem Horšovský Týn a Ing. Michaelou Tanczošovou, MSTprojekt, náměstí Republiky 59, Horšovský Týn, IČ 03861082.
c) RM pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 1.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 3. Plynovodní přípojka k RD – Nová Ves 20, H. Týn – smlouva o nájmu
Usnesení
68/3
a) RM bere na vědomí informaci OMIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr
města uzavřít nájemní smlouvu s investorem stavby plynovodní přípojky k rodinnému domu
Nová Ves 20 za účelem uložení, provozování a údržby plynovodní přípojky k tomuto objektu
v pozemku města parc. č. 2576/33, k. ú. Horšovský Týn v délce cca 1,3 m.
b) RM po projednání schvaluje návrh smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Horšovský
Týn a investorem stavby. Nájem se uzavírá do doby majetkoprávního vypořádání – uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, maximálně na dobu 3 let. Roční nájemné je
stanoveno na 10 Kč/m2.
c) 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 4. Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně – koordinátor BOZP
Usnesení
68/4
a) RM projednala cenovou nabídku firmy SiGeKo s.r.o., Lovosická 1349/18, 405 02 Děčín,
IČ 06957137 na zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci „Oprava objektu sýpky
v Horšovském Týně“ za cenu 96.000 Kč bez DPH tj. 116.160 Kč s DPH 21% a návrh příkazní
smlouvy na zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci „Oprava objektu sýpky
v Horšovském Týně“.
b) RM schvaluje cenovou nabídku firmy SiGeKo s.r.o., Lovosická 1349/18, 405 02 Děčín,
IČ 06957137 na zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci „Oprava objektu sýpky
v Horšovském Týně“ za cenu 96.000 Kč bez DPH tj. 116.160 Kč s DPH 21%.
c) RM schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi městem Horšovský Týn a firmou SiGeKo
s.r.o., Lovosická 1349/18, 405 02 Děčín, IČ 06957137.
d) RM pověřuje starostu podpisem této příkazní smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 5. Rekonstrukce Plzeňské ulice v Horšovském Týně – II. etapa
Usnesení
68/5
a) RM projednala návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce Plzeňské
ulice v Horšovském Týně – II. etapa“ mezi městem Horšovský Týn a firmou COLAS CZ, a.s.,
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ 26177005, jehož předmětem je navýšení ceny díla o
částku 799.908,70 Kč bez DPH tj. 967.889,53 Kč vč. DPH 21%.
b) RM schvaluje návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce Plzeňské ulice
v Horšovském Týně – II. etapa“ mezi městem Horšovský Týn a firmou COLAS CZ, a.s.,
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ 26177005.
c) RM pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 2.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 6. Stavba „Dolní Metelsko – náhon – odstranění sedimentu“
Usnesení
68/6
a) RM projednala cenovou nabídku firmy Dufek Group s.r.o., sídlem Dvořákova 457, 344 01
Domažlice, IČ 08345384 na stavební akci pod názvem „Dolní Metelsko – náhon – odstranění
sedimentu“ za cenu 170.195,60 Kč bez DPH tj. 205.936,68 Kč vč. DPH 21% a návrh smlouvy
o dílo.
b) RM schvaluje cenovou nabídku firmy Dufek Group s.r.o., sídlem Dvořákova 457, 344 01
Domažlice, IČ 08345384 na stavební akci pod názvem „Dolní Metelsko – náhon – odstranění
sedimentu“ za cenu 170.195,60 Kč bez DPH tj. 205.936,68 Kč vč. DPH 21%.
c) RM schvaluje návrh smlouvy o dílo mezi městem Horšovský Týn a firmou Dufek Group
s.r.o., sídlem Dvořákova 457, 344 01 Domažlice, IČ 08345384.
d) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy o dílo.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
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Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Přípojka plynu pro č. p. 61 na náměstí Republiky, Horšovský Týn
Usnesení
68/7
a) RM projednala žádost MP technik s.r.o., Francouzská 149, 345 62 Holýšov, IČ 05360889
o souhlas s STL plynovou přípojkou PE 100 SDR11 DN32 k objektu č. p. 61, náměstí
Republiky, 346 01 Horšovský Týn na pozemku parc. č. 250, k. ú. Horšovský Týn dle
předložené situace z projektové dokumentace vyhotovené MP technik s.r.o. Francouzská 149,
345 62 Holýšov, IČ 05360889, datum 15.06.2021. Investorem stavby je HREKO invest s.r.o.,
náměstí Republiky 6, 346 01 Horšovský Týn, IČ 09086897. Přípojka bude napojena na
plynovodní řad v přilehlé komunikaci v ulici Plachého, je vedena v pozemku města parc. č.
2266/1, k. ú. Horšovský Týn v délce 13,7 m.
b) RM souhlasí se stavbou dle předložené situace. Podmínky pro vstup na pozemek dotčený
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 ukládá OMIM zveřejnit záměr města uzavřít nájemní smlouvu s investorem stavby
plynové přípojky k č. p. 61, náměstí Republiky, 346 01 Horšovský Týn za účelem uložení,
provozování a údržby plynové přípojky k tomuto objektu. Výše nájemného je stanovena na 10
Kč/m2/rok, smlouva bude uzavřena do doby majetkoprávního vypořádání – uzavření smlouvy
o zřízení služebnosti inženýrské sítě, maximálně na dobu 3 let. Po uplynutí lhůty zveřejnění
záměru zpět do jednání RM.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Opatrovnictví – jmenování opatrovníka
Usnesení
68/8
a) RM jmenuje na základě rozsudku Okresního soudu v Domažlicích ze dne 07.01.2021, č.j.
13 P 138/94-474, 4 P a Nc 428/2020, 4 P a Nc 429/2020, který nabyl právní moci dne
28.04.2021, kterému byla rozsudkem Okresního soudu v Domažlicích ze dne 28.11.2014, č.j.
13 P 138/94-323, omezena svéprávnost, opatrovnici paní Irenu Němcovou, referentku odboru
sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Horšovský Týn.
b) RM jmenuje zástupcem opatrovnice Ireny Němcové za opatrovníka omezeného ve
svéprávnosti, sociálního pracovníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu
Horšovský Týn Bc. Jiřího Holečka.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSVZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 9. Poskytování finanční podpory z Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu
Jihozápad CZ03 z vlastních prostředků obce
Usnesení
68/9
a) RM bere na vědomí informaci odboru životního prostředí a obecní živnostenský úřad
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Městského úřadu Horšovský Týn o tom, že dne 27. ledna 2021 byl vydán ve Věstníku MŽP
Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Jihozápad CZ03: Aktualizace 2020 (dále jen
PZKO), do kterého bylo zařazeno i město Horšovský Týn.
b) RM postupuje věc do příštího zasedání ZM.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OŽPŽÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 10. Pronájem nebytového prostoru
Usnesení
68/10
RM schvaluje na návrh Správce nebytového prostoru pronájem volných prostor v 2. NP
objektu v ul. Nádražní 73, Horšovský Týn, pro účely skladovacích prostor firmy Výrobna
Antonie, IČO 05688990. Záměr byl řádně zveřejněn, přihlásil se jediný zájemce. Nájemní
smlouva bude sepsána dle Pravidel pro pronajímání nebytového prostoru na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou tři měsíce a výší nájemného 652 Kč/m²/rok.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 11. Žádost o poskytnutí částky za údržbu VP v části Kocourov
Usnesení
68/11
a) RM projednala žádost Sdružení pro obnovu kaple ,,Srdce Ježíšovo“ v Kocourově
o vyplacení 1. splátky ve výši 6.000 Kč za splnění závazků a úkolů dle smlouvy s městem,
jejímž předmětem je údržba veřejné zeleně v části Kocourov za rok 2021. Odbor ŽP MěÚ
potvrdil splnění závazků.
b) RM souhlasí s vyplacením částky.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ, OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 12. Žádost o poskytnutí částky za údržbu VP v části Hašov
Usnesení
68/12
a) RM projednala žádost OS Hašov o vyplacení 1. splátky ve výši 8.000 Kč za splnění
závazků a úkolů dle smlouvy s městem, jejímž předmětem je údržba veřejné zeleně v části
Hašov za rok 2021. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků.
b) RM souhlasí s vyplacením částky.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ, OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
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Bod 13. Přijetí finanční dotace z dotačního titulu z rozpočtu PK pro JSDHO H. Týn
Usnesení
68/13
RM Horšovský Týn schvaluje přijetí finanční dotace z dotačního titulu „2021 Příspěvek na
vybavení a opravy neinvestiční povahy“ z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města
Horšovský Týn ve výši 43.104 Kč na nákup vybavení pro JSDHO Horšovský Týn, na základě
usnesení číslo 257/21 ze zasedání zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 14.06.2021.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OFŠ, OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 14. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další
zpracování dat pro osobní doklady
Usnesení
68/14
a) RM vzala na vědomí návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr
a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra č. 115/
DS/2021 mezi městem a Státní tiskárnou cenin, s.p., jejímž předmětem je provozování technického zařízení a zpracování dat pro e-pasy a e-OP.
b) RM souhlasí se zněním dodatku.
c) RM pověřuje starostu podpisem.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje KSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 15. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z programu PK – stavební práce sýpka
Usnesení
68/15
a) RM projednala návrh smlouvy č. P030/21 mezi městem a Plzeňským krajem, jejímž
předmětem je poskytnutí účelové dotace v rámci Programu ,,Zachování a obnova kulturních
památek PK“ určené na stavební práce sýpky č. p. 129 v areálu NKP zámku Horšovský Týn“
na práce provedené v období od 1.1.2021 do 1.11.2021 ve výši 700.000 Kč, dotace je
poskytována jako neinvestiční, poskytuje se do 80% celkových nákladů projektu.
b) RM souhlasí s návrhem smlouvy.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 16. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z programu PK – restaurování sochy sv.
Donáta
Usnesení
68/16
a) RM projednala návrh smlouvy č. P031/21 mezi městem a Plzeňským krajem, jejímž
předmětem je poskytnutí účelové dotace v rámci Programu ,,Zachování a obnova kulturních
památek PK“ určené na ,,restaurování sochy sv. Donáta s podstavcem situované na pozemku
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p. č. 546/3 v k. ú. Horšovský Týn“na práce provedené v období od 1.1.2021 do 1.11.2021 ve
výši 100.000 Kč, dotace je poskytována jako neinvestiční, poskytuje se do 80% celkových
nákladů projektu.
b) RM souhlasí s návrhem smlouvy.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 17. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z programu PK – obnova domu Jelení 92
Usnesení
68/17
a) RM projednala návrh smlouvy č. Z039/21 mezi městem a Plzeňským krajem, jejímž
předmětem je poskytnutí účelové dotace v rámci Programu ,,Obnova historického stavebního
fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb architektury; kopie sochařských děl
v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území PK“ na práce v rozsahu ,,obnova fasády
a klempířských prvků, oprava komínů, zateplení vikýře, výměna vchodových dveří
a sklepních oken domu č. p. 92 v ul. Jelení, Horšovský Týn“, provedené v období od
01.01.2021 do 01.11.2021 ve výši 100.000 Kč, dotace je poskytována jako neinvestiční.
Dotace se poskytuje do 80% celkových nákladů projektu.
b) RM souhlasí s návrhem smlouvy.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení
___________________________________________________________________________
Bod 18. Zápis z jednání Kulturní komise RM
Usnesení
68/18
RM bere na vědomí Zápis z jednání Kulturní komise RM ze dne 01.07.2021.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 19. Projednání podnětu – hřiště Masarykova ul.
Usnesení
68/19
a) RM projednala podnět zastupitele pana Petra Plášila týkající se možnosti volného užívání
sportoviště v Masarykově ul. veřejností.
b) RM ukládá starostovi vyvolat opětovně jednání s vedením TJ DYNAMO Horšovský Týn.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 20. Mezinárodní cyklostezka CT3 Horšovský Týn – Semošice; zajištění výkonu
koordinátora BOZP – příkazní smlouva
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Usnesení
68/20
a) RM projednala návrh příkazní smlouvy na zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci
„Mezinárodní cyklostezka CT3 Horšovský Týn – Semošice“ mezi městem Horšovský Týn
a firmou SiGeKo s.r.o., Lovosická 1349/18, 405 02 Děčín, IČ 06957137.
b) RM schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi městem Horšovský Týn a firmou SiGeKo
s.r.o., Lovosická 1349/18, 405 02 Děčín, IČ 06957137.
c) RM pověřuje starostu podpisem této příkazní smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 21. Žádost o souhlas s umístěním přístřešku u čp. 27, Podražnice
Usnesení
68/21
a) RM projednala žádost o souhlas s umístěním přístřešku na pozemku parc.č. 1971/6, k. ú.
Podražnice ve vzdálenosti cca 1 m od hranice pozemku parc.č. 1968/1, k. ú. Podražnice, který
je ve vlastnictví města Horšovský Týn (souhlas s výjimkou dle § 25 odst. 5. vyhl. 501/2006
Sb.). Jedná se o přístřešek pro osobní automobil a přípojné vozidlo – přívěs o rozměrech 5,0 x
4,0 x 2,5 m tvořený dřevěnou konstrukcí, pultovou střechou se střešní krytinou - plastová
deska PVC vlnitá, dešťová voda bude zachycena do akumulační nadzemní nádrže a následně
využívána na zalévání.
b) RM souhlasí s umístěním stavby přístřešku dle předložené žádosti.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 22. Ukončení nájemního vztahu a zveřejnění záměru města pronajmout část
pozemku parc. č. 758/1, díl X/8 v k. ú. Horšovský Týn – zahrádka – Smetanovo náměstí
Usnesení
68/22
a) RM bere na vědomí informaci OMIM o ukončení nájemního vztahu na část pozemku parc.
č. 758/1 v k. ú. Horšovský Týn, ozn. jako díl X/8 o výměře 172 m2 za účelem zřízení
zahrádky.
b) RM ukládá OMIM zveřejnit záměr města, kterým se přenechá do pronájmu/pachtu část
pozemku parc. č. 758/1 v k. ú. Horšovský Týn, ozn. jako díl X/8 o výměře 172 m 2 za účelem
zřízení zahrádky. Pachtovné 2,50 Kč/m2 je od roku 1999 navyšováno o inflační koeficient
uznaný státem a zveřejněný ČSÚ. Pro rok 2021 činí výše pachtovného 4,55 Kč/m 2 za rok. Po
uplynutí lhůty zpět do jednání RM.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 23. Příkazní smlouva – zpracování žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce MVN, k.
ú. Kocourov u Horšovského Týna, p. č. 44/1“
Usnesení
68/23
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a) RM projednala návrh příkazní smlouvy mezi městem Horšovský Týn a společností
DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, Plzeň, IČ 28145089 na zpracování žádosti o dotaci
na akci „Rekonstrukce MVN, k.ú. Kocourov u Horšovského Týna, p.č. 44/1“.
b) RM schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi městem Horšovský Týn a společností
DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, Plzeň, IČ 28145089 na zpracování žádosti o dotaci
na akci „Rekonstrukce MVN, k. ú. Kocourov u Horšovského Týna, p. č. 44/1“. Odměna za
řádně provedené a dokončené činnosti týkající se zpracování a podání žádosti o dotaci činí
15.000 Kč bez DPH a po schválení 2 % z přidělené dotace, min. 15.000 Kč bez DPH.
c) RM pověřuje starostu podpisem této příkazní smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 24. Nabídka služeb – ostraha v průběhu Anenské poutě 2021;
Usnesení
68/24
a) RM projednala nabídku spol. SBS ,,IVA“, s.r.o., Máchova 469/23, 120 00 Praha 2,
IČO 27148858 na poskytování služeb ostrahy v průběhu Anenských slavností 2021 za cenu
39.270 Kč bez DPH.
b) RM souhlasí s nabídkou.
c) RM pověřuje starostu objednáním služeb ostrahy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, ředitelka MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 25. Smlouva na technické zabezpečení Anenské poutě 2021
Usnesení
68/25
a) RM projednala návrh Smlouvy na technické zabezpečení Anenské poutě mezi městem
a firmou Rudolf Hálek, IČO 64409716 za cenu 78.650 Kč včetně DPH.
b) RM souhlasí s návrhem smlouvy.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, ředitelka MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 26. Zadávací řízení – Tasnovice – vrt HV-1
Usnesení
68/26
a) RM se seznámila s výsledkem zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce pod názvem „Tasnovice – vrt HV-1“. Výzva byla zaslána třem firmám. Na
adresu zadavatele ve stanovené lhůtě došly dvě nabídky.
b) RM se shoduje s názorem hodnotící komise a přiděluje tuto zakázku uchazeči s nejnižší
nabídkovou cenou: Stavební geologie – Geosan, s.r.o., Karlovotýnská 49, Nučice, 252 19
Rudná, IČ: 44684631 s nabídkovou cenou ve výši 367.300 Kč bez DPH tj. 444.433 Kč vč.
DPH 21%.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
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(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 27. Provozní řád víceúčelového hřiště ZŠ Horšovský Týn
Usnesení
68/26
a) RM schválila provozní řád víceúčelového hřiště umístěného v areálu ZŠ Horšovský Týn,
Zámecký park 3, Horšovský Týn.
b) RM pověřuje správou víceúčelového hřiště umístěného v areálu ZŠ Horšovský Týn,
Zámecký park 3, Horšovský Týn firmu Bytes HT spol. s r.o., se sídlem Pivovarská 22, 346 01
Horšovský Týn, IČ: 25246097, DIČ: CZ25246097.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT, OMIM, KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 28. Návrh smlouvy o dílo – oprava – Jelení 92, H. Týn
Usnesení
68/28
a) RM projednala cenovou nabídku včetně návrhu smlouvy o dílo mezi městem Horšovský
Týn a společností MILER-MALÍŘSTVÍ, spol. s r.o., K Terénu 96, 346 01 Horšovský Týn, IČ
07770782 na opravu venkovních omítek a jejich nátěr včetně oprav komínových těles –
Jelení 92 za nabídkovou cenu bez DPH ve výši 305.645 Kč, cena včetně DPH činí 351.491,75
Kč.
b) RM schvaluje cenovou nabídku na opravu venkovních omítek a jejich nátěr včetně oprav
komínových těles – Jelení 92.
c) RM schvaluje návrh smlouvy o dílo mezi městem Horšovský Týn a společností MILERMALÍŘSTVÍ, spol. s r.o., K Terénu 96, 346 01 Horšovský Týn, IČ 07770782 na opravu
venkovních omítek a jejich nátěr včetně oprav komínových těles – Jelení 92 za nabídkovou
cenu bez DPH ve výši 305.645 Kč, cena včetně DPH činí 351.491,75 Kč.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 29. Závěr
Starosta města ukončil schůzi RM v 17:00 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 04.08.2021 v kanceláři starosty. V den konání
RM se koná od 7:30 hodin porada za účasti starosty, místostarosty, tajemnice, vedoucích
odboru MIM, výstavby a ÚP, OFŠ a jednatele Bytes HT.
Předběžné termíny schůze RM na II. pololetí 2021 jsou stanoveny takto: 25.08., 08.09.,
22.09., 06.10, 20.10., 03.11., 24.11., 08.12.2021.
Předběžné termíny zasedání ZM na II. pololetí 2021: 13.09., 01.11. a 06.12.2021.

10

Zapsala: Ing. Eva Princlová
tajemnice MěÚ
V Horšovském Týně 20.07.2021

Ing. Josef Holeček v. r.
starosta

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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