Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 65
ze dne 26.05.2021 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, MUDr. Ondřej Plášil, Iva Peteříková,
David Škopek
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 64. 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.
65/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a pana Davida Škopka, kteří ho
zároveň podepisují.
b) RM schvaluje program 65. schůze Rady Města Horšovský Týn
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 65. schůze
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze;
2. Výsledky zadávacího řízení - Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně;
3. Vyjádření ke stavbě: „RD Semošice – kanalizační přípojka parc. č. 364“;
4. Žádost o pronájem pozemku parc. č. 742/3 a 741/5 v k. ú. Horšovský Týn;
5. Pověření k výkonu opatrovnictví;
6. Poskytnutí dotace MPSV;
7. Návrh na přidělení bytu v DPS;
8. Plán velkých oprav č. 2/20.05.2021;
9. Žádost o snížení poplatku za svoz KO v době nouzového stavu;
10. Žádost o souhlas s bezúplatným užíváním VP při akci Tlapkiáda 2021;
11. Žádost o poskytnutí částky za údržbu VP v části Horní Valdorf ;
12. Žádost o přihlášení MK do projektu Česká knihovna 2021;
13. Přeložka ČEZ – koupaliště;
14. Žádost o podporu projektu ČČK – omalovánky (preventivní projekt);
15. Nabídka propagace města v Deníku;
16. Nabídka čištění dlažby v aule MěÚ;
17. Informativní zpráva o jednání komise RM pro MPR;
18. Vnitřní předpis - VP č. 6 o oběhu účetních dokladů;
19. Zápis ČIŽP z provedeného šetření dne 11.05.2021 v motokrosovém areálu;
20. Sdělení o výsledku šetření ÚOHS podnětu ve věci veřejné zakázky na realizaci
opravy objektu sýpky v H. Týně;
21. Zápis z jednání kulturní komise (20.05.2021)
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22. Smlouva o umístění technického zařízení (OP, CD)
23. Žádost o projednání převodu členských práv a povinností
24. Žádost o zajištění uzavírky a zábor veř. prostranství – Anenská pouť
25. Žádost o navýšení rozpočtu MKZ H. Týn – renovace naučné stezky Šibeniční vrch
26. Opatrovnictví
27. Závěr
Bod 2. Výsledky zadávacího řízení - Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně
Usnesení
65/2
a) RM se seznámila s výsledkem zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce pod názvem „Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“. Výzva byla zveřejněna na
profilu zadavatele. Ve stanovené lhůtě podaly nabídku dvě firmy - BOLID M s.r.o., Voršilská
2085/3, 110 00 Praha, IČ 26347741 a SILBA - Elstav s.r.o., Plzeňská 155, 326 00 Letkov, IČ
64358844. Nabídka firmy SILBA - Elstav s.r.o., Plzeňská 155, 326 00 Letkov, IČ 64358844
byla pro nesplnění podmínek zadávacího řízení vyřazena.
b) RM se shoduje s názorem hodnotící komise a přiděluje tuto zakázku uchazeči s nejnižší
nabídkovou cenou: BOLID M s.r.o., Voršilská 2085/3, 110 00 Praha, IČ 26347741
s nabídkovou cenou ve výši 6.816.000,00 Kč bez DPH tj. 8.247.360,00 Kč vč. DPH 21%.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 3. Vyjádření ke stavbě: „RD Semošice – kanalizační přípojka parc. č. 364“
Usnesení
65/3
a) RM projednala předloženou žádost o souhlas se stavbou kanalizační přípojky k
rodinnému domu na pozemku parc.č. 364, k. ú. Semošice, s napojením na hlavní kanalizační
řad v pozemku 362/3, k. ú. Semošice, který je ve vlastnictví ČR - ÚZSVM dle dodatku k
projektové dokumentaci, číslo 5/2020.
b) RM souhlasí se stavbou kanalizační přípojky s následným napojením na hlavní kanalizační
řad za podmínky, že přípojka bude vybudována souběžně se stavbou hlavního řadu a
ostatních přípojek tak, aby nebylo později po provedení úpravy komunikace nutné do této
úpravy vstupovat samostatně. Stavba přípojky bude dojednána se zhotovitelem stavby města společností LS stavby s.r.o.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 4. Žádost o pronájem pozemku parc. č. 742/3 a 741/5 v k. ú. Horšovský Týn
Usnesení
65/4
a) RM projednala žádost o pronájem pozemků parc. č. 742/3 a 741/5 v k. ú. Horšovský Týn
za účelem přístupu na pozemek parc. č. 741/7 v k. ú. Horšovský Týn.
b) RM nesouhlasí s pronájmem pozemků parc. č. 742/3 a 741/5 v k. ú. Horšovský Týn. Tyto
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pozemky jsou veřejným prostranstvím.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 5. Pověření k výkonu opatrovnictví
Usnesení
65/5
RM pověřuje pí. Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn
k zastupování Města Horšovský Týn jako opatrovníka pro řízení ve věci omezeného ve
svéprávnosti o změnu opatrovníka a schválení právních jednání (schválení ukončení smlouvy
o sociální pobytové službě a změny bydliště) vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod
č.j. 13 P 16/2017, 8 P a Nc 44/2021, 8 P a Nc 45/2021, 8 P a Nc 48/2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 6. Poskytnutí dotace MPSV
Usnesení
65/6
RM bere na vědomí rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního
rozpočtu na rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců
v sociálních službách v souvislosti s epidemií ,,COVID 19“ v celkové výši 220.369 Kč.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Návrh na přidělení bytu v DPS
Usnesení
65/7
RM na základě návrhu a doporučení Komise pro přidělování bytů v DPS přidělila byt č. 23,
severní strana, o výměře 43,45 m².
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT, OSV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Plán velkých oprav č. 2/20.05.2021
Usnesení
65/8
a) RM projednala návrh Plánu velkých oprav bytových a nebytových objektů města
Horšovský Týn ve správě Bytes HT spol. s r.o., č. 2/20.05.2021.
b) RM souhlasí s předloženým návrhem.
c) RM ukládá Bytes HT připravit podklady pro rekonstrukci stávajícího WC v přízemí č.p.
105 náměstí Republiky 105
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 9. Žádost o snížení poplatku za svoz KO v době nouzového stavu
Usnesení
65/9
a) RM 63/11 projednala žádost o prominutí či snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu
z důvodu dlouhodobého uzavření provozovny v době pandemie.
b) RM nesouhlasí s poskytnutím slevy z poplatku.
c) RM 63/11 projednala žádost o prominutí či snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu
z důvodu dlouhodobého uzavření provozovny v době pandemie.
d) RM nesouhlasí s poskytnutím slevy z poplatku.
(5-4-0-1) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OŽP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 10. Žádost o souhlas s bezúplatným užíváním VP při akci Tlapkiáda 2021
Usnesení
65/10
a) RM projednala žádost spolku Tlapky v naději, z.s., o souhlas s bezplatným záborem
veřejného prostranství v prostoru ul. Sady Petra Bezruče při pořádání dobročinné akce ve
prospěch útulku pro psy v Horšovském Týně.
b) RM souhlasí s pořádáním akce.
c) RM ukládá spolku zajistit smlouvu na zábor veř. prostranství dle OZV města se správcem
Bytes HT.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 11. Žádost o poskytnutí částky za údržbu VP v části Horní Valdorf
Usnesení
65/11
a) RM projednala žádost Spolku Nový Valdorf o vyplacení 1. splátky ve výši 4.750 Kč za
splnění závazků a úkolů dle smlouvy s městem, jejímž předmětem je údržba veřejné zeleně
v části Valdorf za rok 2021. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků.
b) RM souhlasí s vyplacením částky.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OŽP, KS, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 12. Žádost o přihlášení MK do projektu Česká knihovna 2021
Usnesení
65/12
a) projednala žádost vedoucí Městské knihovny Horšovský Týn o schválení přihlášení
knihovny do projektu Česká knihovna 2021.
b) RM souhlasí a pověřuje starostu podpisem žádosti a objednávky k projektu.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje vedoucí knihovny. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 13. Přeložka ČEZ - koupaliště
Usnesení
65/13
a) RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV(NN) číslo:
21_SOBS01_4121788998 mezi Městem Horšovský Týn a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín, IČO:24729035
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 14. Žádost o podporu projektu ČČK – omalovánky (preventivní projekt)
Usnesení
65/14
a) RM projednala žádost o podporu projektu ČČK – omalovánky. Jedná se o preventivní
projekt osvěty v oblasti poskytování první pomoci. Byla předložena cenová nabídka
v různých variantách dle velikosti formátu.
b) RM nesouhlasí se zapojením města do projektu.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 15. Nabídka propagace města v Deníku
Usnesení
65/15
a) RM projednala nabídku na propagaci města v aktuálních projektech Deníku a jeho
přílohách.
b) RM nesouhlasí s využitím nabídky v červnové příloze Cesty městy.
c) RM projednala cenovou nabídku na propagaci města od Mediální skupina MAFRA,
Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň na prezentaci města v magazínu Náš kraj v MF DNES,
5PLUS2 a překlopení na IDNES.cz za ½ strany za cenu 12.100 Kč včetně DPH.
d) RM souhlasí s objednáním.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 16. Nabídka čištění dlažby v aule MěÚ
Usnesení
65/16
a) RM projednala nabídku firmy A.D. Creativ s.r.o., Chválenická 221/13, 326 00 Plzeň,
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IČO 25242334 na vyčištění vstupní auly MěÚ včetně aplikace nano ochranné vrstvy za
celkovou cenu 59.922,50 Kč bez DPH;
b) RM souhlasí s objednáním prací dle nabídky.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje KS, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 17. Informativní zpráva o jednání komise RM pro MPR
Usnesení
65/17
a) RM bere na vědomí Informativní zprávu o jednání komise RM pro MPR ze dne
19.05.2021.
b) RM ukládá OMIM zjistit možnost čerpání dotace na realizaci sociálních a nájemních bytů
v areálu Kapucínského kláštera.
c) RM ukládá OMIM ve spolupráci se starostou na návrh radního MUDr. Plášila zjistit
možnost celoročního využití objektu Míčovny v Horšovském Týně na zřízení
víceúrovňového interiérového dětského hřiště se zázemím.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 18. Vnitřní předpis - VP č. 6 o oběhu účetních dokladů
Usnesení
65/18
a) RM projednala návrh vnitřního předpisu - VP č. 6 o oběhu účetních dokladů, který
předložila tajemnice ke schválení.
b) RM schvaluje Vnitřní předpis č. 6 o oběhu účetních dokladů s účinností od 26.05.2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje tajemnice, KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
__________________________________________________________________________
Bod 19. Zápis ČIŽP z provedeného šetření dne 11.05.2021 v motokrosovém areálu
Usnesení
65/19
a) RM vzala na vědomí informaci OMIM o Záznamu o úkonech předcházející kontrole
České inspekce životního prostředí na motokrosové dráze u Horšovského Týna.
b) RM ukládá OMIM vyzvat nájemce motokrosové dráhy, Automotoklub Horšovský Týn
v AČR zjednat nápravu, a to nejpozději do termínu stanoveného Českou inspekcí
životního prostředí.
c) RM vzala na vědomí informaci OMIM o sdělení zástupců AMK Horšovský Týn
a stěžovatelů na provoz motokrosového areálu do pracovní skupiny.
d) RM jmenuje pracovní skupinu pro řešení stížnosti týkající se motokrosového areálu ve
složení: zástupce města, zástupce stěžovatelů, zástupce AMK Horšovský Týn.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
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Bod 20. Sdělení o výsledku šetření ÚOHS podnětu ve věci veřejné zakázky na realizaci
opravy objektu sýpky v H. Týně
Usnesení
65/20
RM bere na vědomí Sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výsledku šetření
podnětu ve věci veřejné zakázky na realizaci opravy objektu sýpky v Horšovském Týně (dále
jen „veřejná zakázka”). Úřad v předmětné věci sděluje, že s ohledem na skutečnost, že
zadavatel na základě rozhodnutí Rady města Horšovský Týn ze dne 14.04.2021 zrušil
výběrové řízení na veřejnou zakázku, nebyly v současné době shledány důvody pro zahájení
správního řízení z moci úřední.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 21. Zápis z jednání Kulturní komise RM
Usnesení
65/21
RM bere na vědomí Zápis z jednání Kulturní komise RM ze dne 20.05.2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 22. Smlouva o umístění technického zařízení (OP, CD)
Usnesení
65/22
a) RM vzala na vědomí návrh 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 smlouvy.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 23. Žádost o projednání převodu členských práv a povinností
Usnesení
65/23
a) RM projednala žádost o souhlas s převodem práv a povinností vyplývajících z předmětu
Smlouvy o dodatečném členském vkladu ve věci bytové jednotky B11 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 mezi PeHToo a.s., nám.
Republiky 1078/1, Praha 1, IČO 45357072 členské číslo 1027 a J. V. ve věci bytové
jednotky B11 domu Vančurova 286, Horšovský Týn Nájemního družstva Malé předměstí,
bytové družstvo.
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Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Bod 24. Žádost o zajištění uzavírky a zábor veř. prostranství – Anenská pouť
Usnesení
65/24
a) RM projednala žádost o zajištění uzavírky a zábor veřejného prostranství na městské
slavnosti „Anenská pouť“.
b) RM souhlasí s uzavírkou a záborem ve spodní části náměstí Republiky, Horšovský Týn
v termínu 22.07 – 26.07.2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 25 Žádost o navýšení rozpočtu MKZ H. Týn – renovace naučné stezky Šibeniční
vrch
Usnesení
65/25
a) RM projednala žádost o navýšení rozpočtu MKZ Horšovský Týn p.o. na renovaci naučné
stezky k rozhledně na Šibeničním vrchu o 60.000 Kč. Celková cena rekonstrukce činí cca
150.000 Kč a z dotace Plzeňského kraje MKZ obdrželo 50.000 Kč.
b) RM souhlasí se zahrnutím položky ve výši 60.000 Kč do návrhu RO č. 3/2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje MKZ, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod. 26 Opatrovnictví
Usnesení
65/26
a) RM jmenuje na základě rozsudku Okresního soud v Domažlicích ze dne 26.03.2021, č.j.
13 Nc 430/2020-62, 8 P a Nc 275/2020, 8 P a Nc 276/2020, který nabyl právní moci dne
22.05.2021, který jmenoval Město Horšovský Týn, se sídlem nám. Republiky 52,
Horšovský Týn opatrovníkem, opatrovnicí omezené ve svéprávnosti, paní Irenu
Němcovou, referentku odboru sociálních věcí Městského úřadu Horšovský Týn.
b) RM jmenuje zástupce opatrovnice Ireny Němcové za opatrovníka omezené ve
svéprávnosti sociálního pracovníka odboru sociálních věcí Městského úřadu Horšovský
Týn Bc. Jiřího Holečka.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSV. Pro účely RM vyřadit z usnesení

Bod 27. Závěr
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Starosta města ukončil schůzi RM v 18:30 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 09.06.2021 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 I. pololetí 2021 jsou stanoveny takto: 23.06.2021.
Předběžné termíny zasedání ZM na I. pololetí 2021: 21.06.2021
Zapsala: Ing. Eva Princlová
tajemnice MěÚ
V Horšovském Týně 01.06.2021

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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