Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 63
ze dne 28.04.2021 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 62. 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.
63/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a pana Davida Škopka, kteří ho
zároveň podepisují.
b) RM schvaluje program 63. schůze Rady Města Horšovský Týn
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 63. schůze
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze;
2. Žádost o odkoupení části pozemků města parc. č. 2975/1, 2973, 2969, k.ú.
Horšovský Týn;
3. Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK č. 860 000 4131;
4. Žádost SPÚ ve věci případného převodu poz. parc. č. 2279/10, k. ú. Horšovský Týn;
5. Podnět k odkoupení částí soukromých pozemků pod komunikací v Horšově;
6. Návrh Nájemní smlouvy č. 23N21/30 mezi městem H. Týn a ČR – SPÚ;
7. Projednání RO č. 2/2021;
8. Schválení účetních závěrek PO a rozdělení HVza rok 2020;
9. Navýšení počtu pracovních úvazků pracovnic PS města Horšovský Týn;
10. Pověření pracovnice OSV k zastupování města Horšovský Týn jako opatrovníka;
11. Projednání žádostí o prominutí či snížení poplatku za odvoz KO z provozoven;
12. Projednání vzdání se funkce vedoucí odboru životního prostřední MěÚ H. Týn;
13. Výzva ÚOHS k zaslání vyjádření a dokumentace o zadávacím řízení ,,Koupaliště
Horšovský Týn“;
14. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města;
15. Informativní zpráva – schválení koncepce rozvoje regionální a silniční sítě PK;
16. Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Mezinárodní cyklostezka
CT3 H. Týn – Semošice;
17. Územní studie Bažantnice – Horšovský Týn;
18. Rozšíření bezdrátového informačního systému města;
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19. Přeložka ČEZ z důvodu rozšíření parkoviště v ul. Lidická, H. Týn;
20. Přidělení dotací z rozpočtu města a schválení VPS;
21. Návrh rozvojových potřeb území MAS Český les do roku 2027;
22. Návrh Dodatku č. 1/2021 s firmou EKO-SEPAR, s.r.o.;
23. Žádost o pronajmutí nebytového prostoru Dobrovského 253, Horšovský Týn;
24. Rozhodnutí o poskytnutí dotace MPSV na pokrytí výdajů na agendu OSPOD;
25. Rozhodnutí o poskytnutí dotace MPSV na výkon sociální práce;
26. Projednání programu zasedání ZM č. 17;
27. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě – technický dozor stavby
28. Informace o revizi údajů katastru nemovitostí k. ú. Chřebřany
29. Nabídka ÚZSVM na převod pozemků, k.ú. Horšovský Týn – areál bažantnice
30. Schválení organizačního řádu MěÚ H. Týn
31. Vyčíslení udělených slev na nájemném z prostor k podnikání (zpráva Bytes HT)
32. Odpis promlčených pohledávek
33. Oprava části usnesení RM 62/9 ze dne 14.04.2021
34. Žádosti o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání
35. Závěr.
Bod 2. Žádost o odkoupení části pozemků města parc. č. 2975/1, 2973, 2969, k.ú.
Horšovský Týn
Usnesení
63/2
a) RM projednala žádost o odkoupení části pozemků města parc .č. 2975/1, 2973, 2969 o
výměře cca 991 m2 orná půda, k.ú. Horšovský Týn za účelem zřízení zahrady. Jedná se o
pozemek sousedící s pozemkem žadatelky. V pozemcích jsou uloženy inženýrské sítě včetně
VTL plynovodu, pozemky jsou zahrnuté do ploch k bydlení, byť v současné době jako
rezerva.
b) RM ukládá OMIM připravit podklady do ZM s doporučením neschválit záměr města
prodat části pozemků města parc. č. 2975/1, 2973, 2969 , k.ú. Horšovský Týn.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 3. Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK č. 860 000 4131
Usnesení
62/3
a) RM schvaluje Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK č. 860 000
4131 uzavřené mezi Městem Horšovský Týn a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace PK, Koterovská 462/162, Plzeň. Smlouva slouží jako doklad
investorovi prokazující právo provést stavbu „Výstavba chodníku v Horšově – uložení
dešťové kanalizace do silnice II/200“ na předmětném pozemku parc.č. 2621 k.ú. Horšov pro
účely řízení u příslušného stavebního úřadu. Záruční doba na provedené práce v komunikaci
je stanovena na 60 měsíců. Sazby za dobu užití pozemku dle Sazebníku, který je přílohou
smlouvy, Výše náhrady bude stanovena dle skutečného rozsahu vstupu do komunikace,
pozemku dle sazebníku, minimálně 500,- Kč + DPH, předpokládaná výše náhrady činí 640
Kč + DPH. Součástí smlouvy jsou technické podmínky pro provádění prací
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v komunikaci/pozemku.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 4. Žádost SPÚ ve věci případného převodu poz. parc. č. 2279/10, k. ú. Horšovský Týn
Usnesení
63/4
a) RM vzala na vědomí informaci o žádosti SPÚ ve věci případného převodu pozemku parc.č.
2279/10, k.ú. Horšovský Týn vlastníkovi sousedního pozemku 1915/23. Dle platného
územního plánu se jedná o plochy a koridory veřejných prostranství.
b) RM nesouhlasí s převodem pozemku parc. č. 2279/10, k. ú. Horšovský Týn, jedná se
o plochy a koridory veřejných prostranství.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 5. Podnět k odkoupení částí soukromých pozemků pod komunikací v Horšově
Usnesení
63/5
a) RM projednala podnět k odkoupení částí soukromých pozemků pod komunikací v části
Horšova, která je umístěna na pozemcích 1614/3, parc.č. 1614/4, parc.č. 1614/5, parc.č.
1614/6, vše v k.ú. Horšov. Jedná se o účelovou komunikaci, nemá samostatné parcelní číslo.
Tato komunikace slouží jako veřejná komunikace pro přístup do části Horšova, V komunikaci
je uložen vodovodní řad a kanalizační řad v majetku města. Za uložení kanalizačního řadu
byla vlastníkům dotčených pozemků uhrazena jednorázová náhrada za zřízení věcného
břemene. Návrh ceny na odkoupení části pozemků pod komunikací činí 390 Kč/m 2., náklady
na vyhotovení geometrického plánu a na vklad do katastru nemovitostí uhradí město.
b) RM doporučuje schválit nákup části pozemků pod účelovou komunikací za cenu
390 Kč/m2, výsledná cena bude ponížena o již vyplacenou částku za náhradu za zřízení
věcného břemene a ukládá OMIM připravit podklady do ZM ke schválení.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 6. Návrh Nájemní smlouvy č. 23N21/30, která bude uzavřena mezi městem
Horšovský Týn a ČR – Státním pozemkovým úřadem
Usnesení
63/6
a) RM schvaluje návrh Nájemní smlouvy č. 23N21/30, která bude uzavřena mezi městem
Horšovský Týn a ČR – Státním pozemkovým úřadem. Jedná se o nájem části pozemku parc.č.
1513/1 – cca 548 m2 a pozemku parc.č. 2628 o výměře 609 m2. Roční nájemné činí 500 Kč,
ročně bude navyšováno o míru inflace, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Pozemky
budou využity pro stavbu koupaliště.
a) RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy č. 23N21/30.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Projednání RO č. 2/2021
Usnesení
63/7
a) RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 2/2021 rozpočtu města Horšovský Týn na
rok 2021.
b) RM postupuje RO č. 2/2021 do zasedání ZM s doporučením schválit.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Schválení účetní závěrky PO a rozdělení HV za rok 2020
Usnesení
63/8
a) RM schvaluje účetní závěrky těchto příspěvkových organizací: Základní škola Horšovský
Týn, Mateřská škola Horšovský Týn, Městské kulturní zařízení Horšovský Týn, Základní
umělecká škola Horšovský Týn a Chráněná dílna Horšovský Týn za rok 2020. Na základě
předložených podkladů zjistila, že schvalované účetní závěrky příspěvkových organizací za
rok 2020 poskytují věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetních
jednotek. V rámci finančního vypořádání příspěvkových organizací se zřizovatelem za rok
2020 RM schválila HV následovně:
- Základní škola Horšovský Týn p.o.: hospodářský výsledek (zisk) činil 28.925,48 Kč. Zisk
bude převeden do rezervního fondu.
- Základní umělecká škola Horšovský Týn p.o.: hospodářský výsledek (zisk) činil
71.945,89 Kč. Zisk bude převeden do rezervního fondu.
- Městské kulturní zařízení Horšovský Týn p.o.: hospodářský výsledek (zisk) činil
786.824,79 Kč. Částka 486824,79 Kč bude převedena do rezervního fondu a částka ve výši
300.000 Kč bude převedena do investičního fondu a z investičního fondu převedena do
rozpočtu města.
- Chráněná dílna Horšovský Týn p.o.: hospodářský výsledek (zisk) činil 227.368,64 Kč.
Částka 77.368,94 Kč převedena do fondu odměn a částka 150.000 Kč bude převedena do
rezervního fondu.
- Mateřská škola Horšovský Týn p.o.: hospodářský výsledek činil 0,- Kč s dodržením
českého účetního standardu č. 703.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 9. Navýšení počtu pracovních úvazků pracovnic PS města Horšovský Týn
Usnesení
63/9
a) RM projednala návrh vedoucí OSV na navýšení pracovního úvazku pracovnic
Pečovatelské služby města Horšovský Týn (PS) z důvodu navýšení počtu prováděných úkonů
objednaných klienty PS.
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b) RM souhlasí s navýšením pracovního úvazku Pečovatelské služby Města Horšovský Týn
u pracovnic v přímé péči z 2,5 úvazku na 3 úvazky. Celkový počet pracovních úvazků včetně
soc. pracovníka na pečovatelské službě je 4.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 10. Pověření referentky OSV MěÚ Horšovský Týn k zastupování Města Horšovský
Týn jako opatrovníka
Usnesení
63/10
a) RM pověřuje pí. Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn
k zastupování Města Horšovský Týn jako opatrovníka pro řízení ve věci posuzované před
Okresním soudem v Domažlicích o prodloužení doby omezení svéprávnosti a opatrovnictví
člověka vedené pod č.j. 13 P 101/2018, 8 P a Nc 103/2021, 8 P a Nc 104/2021.
b) RM pověřuje pí. Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn
k zastupování Města Horšovský Týn jako účastníka řízení ve věci posuzovaného před
Okresním soudem v Domažlicích v řízení o návrhu na omezení svéprávnosti a opatrovnictví
člověka vedené pod č.j. 13 Nc 424/2020, 8 P a Nc 232/2020, 8 P a Nc 233/2020.
c) RM pověřuje pí. Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn
k zastupování Města Horšovský Týn při jednání ve věci prodloužení doby omezení ve
svéprávnosti vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod č.j. 13 P 111/2018, 4 P a Nc
128/2021, 8 P a Nc 129/2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 11. Projednání žádostí o prominutí či snížení poplatku za odvoz komunálního
odpadu z provozoven
Usnesení
63/11
a) RM projednala žádost o prominutí či snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu z
důvodu dlouhodobého uzavření provozovny v době pandemie.
b) RM odkládá rozhodnutí do příští schůze RM.
c) RM projednala žádost o prominutí či snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu z
důvodu dlouhodobého uzavření provozovny v době pandemie.
d) RM odkládá rozhodnutí do příští schůze RM.
e) RM ukládá OŽP připravit podklady do příští schůze RM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OŽP, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 12. Projednání vzdání se funkce vedoucí odboru ŽP MěÚ Horšovský Týn
Usnesení
63/12
a) RM projednala návrh tajemnice na odvolání Ing. Jitky Fialové, vedoucí odboru životního
prostředí Městského úřadu v Horšovském Týně s účinností od 30.04.2021. Důvodem odvolání
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je oznámení Ing. Fialové o vzdání se funkce vedoucí odboru životního prostředí Městského
úřadu v Horšovském Týně ke dni 30.04.2021 na vlastní žádost.
b) RM odvolává Ing. Fialovou z funkce vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu
v Horšovském Týně s účinností od 30.04.2021 na vlastní žádost.
c) RM pověřuje vedením odboru OŽP paní Mgr. Janu Königsmarkovou s účinností ode dne
01.05.2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje tajemnice. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 13. Výzva ÚOHS k zaslání
řízení ,,Koupaliště Horšovský Týn“

vyjádření

a

dokumentace

o

zadávacím

Usnesení
63/13
a) RM vzala na vědomí Výzvu k zaslání vyjádření a dokumentace o zadávacím řízení,
zaslanou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za účelem prověření postupu ve věci
veřejné zakázky na vypracování PD pro stavební povolení k akci ,,Novostavba areálu
koupaliště v Horšovském Týně“ a veřejné zakázky na zpracování PD pro provádění
stavby ,,Novostavba areálu koupaliště v Horšovském Týně“.
b) RM vzala na vědomí informaci starosty města o zaslání podkladů ve stanoveném termínu.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 14. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města
Usnesení
63/14
a) RM bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro
územní samosprávný celek Město Horšovský Týn za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 s výsledkem, že celoroční hospodaření Města Horšovský Týn a účetní uzávěrka je hodnocena bez
výhrad.
b) RM postupuje zprávu do ZM a doporučuje zastupitelstvu města tuto Zprávu schválit.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 15. Informativní zpráva – schválení koncepce rozvoje regionální a silniční sítě PK
Usnesení
63/15
a) RM vzala na vědomí informaci o schválení Koncepce rozvoje regionální a silniční sítě
Plzeňského kraje a informativní zprávu starosty o jednání na KÚ PK v této věci.
b) RM pověřuje starostu vypracováním odpovědi.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 16. Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Mezinárodní
cyklostezka CT3 H. Týn - Semošice
Usnesení
63/16
RM vzala na vědomí registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Mezinárodní
cyklostezka CT3 H. Týn – Semošice do maximální výše 10.052.931,35 Kč. Poskytovatelem
dotace je MMR ČR. Cílem projektu je výstavba stezky pro cyklisty a chodce v délce 1,676
km podél komunikace I/26 s termínem realizace do 31.12.2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje KS, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 17. Územní studie Bažantnice – Horšovský Týn
Usnesení
63/17
a) RM projednala cenovou nabídku na zpracování Územní studie Bažantnice – Horšovský
Týn od společnosti SLADKÝ a PARTNERS s.r.o., Nad Šárkou 60, 160 00 Praha 6,
IČ 27439500 za celkovou nabídkovou cenu 181.500 Kč včetně DPH;
b) RM souhlasí s předloženou cenovou nabídkou;
c) RM schvaluje návrh smlouvy o dílo mezi městem Horšovský Týn a firmou SLADKÝ
a PARTNERS s.r.o., Nad Šárkou 60, 160 00 Praha 6, IČ 274 39 500;
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo po zajištění financování v RO č. 2/2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, KS, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 18. Rozšíření bezdrátového informačního systému města
Usnesení
63/18
a) RM projednala nabídku firmy SOVT RADIO spol. s r.o., Budějovická 1320, 389 01
Vodňany, IČ 47238810 na rozšíření bezdrátového informačního a varovného systému města
do ulic Ječná a Pšeničná za cenu 14.140 Kč bez DPH.
b) RM souhlasí s objednáním rozšíření bezdrátového informačního a varovného systému
města.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 19. Přeložka ČEZ z důvodu rozšíření parkoviště v ul. Lidická, H. Týn
Usnesení
63/19
a) RM neschvaluje smlouvu číslo: Z_S14_12_8120079590 o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi Městem
Horšovský Týn a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 ve věci
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přeložení z důvodu neadekvátních nákladů na přeložku ČEZ pro rozšíření parkoviště
v Lidické ulici.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 20. Přidělení dotací z rozpočtu města a schválení VPS
Usnesení
63/20
a) RM přiděluje z rozpočtové kapitoly Individuální dotace ostatním společenským
organizacím v roce 2021 dotace těmto žadatelům: ZO českého zahrádkářského svazu –
10.000 Kč, Automotoklub Horšovský Týn v AČR – 50.000 Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Oplotec – 6.000 Kč, Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Horšovský Týn –
20.000 Kč, Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, z.s. místní spolek 0329
Horšovský Týn – 7.000 Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Metelsko –
15.000 Kč, Spolek STŘELCŮ Horšovský Týn – 30.000 Kč, Tenisový klub HT z.s. –
29.000 Kč, Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace Horšovský Týn –
25.000 Kč, Klub českého pohraničí z.s., Horšovský Týn – 2.000 Kč, Obnova kaple Srdce
Ježíšovo v Kocourově o.s. Horšovský Týn - 4.000 Kč, Vysoká tráva Horšovský Týn –
15.000 Kč;
b) RM přiděluje z rozpočtové kapitoly Individuální dotace organizacím na společenské a
kulturní akce v roce 2021 dotace těmto žadatelům: Tělovýchovná jednota Sedmihoří Oplotec
z.s. - 30.000 Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Metelsko – 40.000 Kč
a 4.000 Kč, Farnost Horšovský Týn – 10.000 Kč, Obnova kaple Srdce Ježíšovo v Kocourově
o.s. Horšovský Týn - 4.000 Kč, Film Servis Plzeň s.r.o. 12.000 Kč;
c) RM na návrh Komise pro zájmovou činnost dětí a mládeže přiděluje z rozpočtové kapitoly
Individuální dotace společenským organizacím pracujících s dětmi a mládeží dotace na
činnost v roce 2021 těmto žadatelům: Volejbalový klub Horšovský Týn z.s. – 20.000 Kč,
Tvořivé dílny MAMY, z.s. – 12.500 Kč, Západočeská obchodní společnost – 5.000 Kč, Český
svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Horšovský Týn – 25.000 Kč, Pionýr, z. s. Pionýrská skupina STOPAŘI – 20.000 Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horšovský
Týn – 40.000 Kč, Tělovýchovná jednota Dynamo Horšovský Týn, z.s. – 30.000 Kč, Tenisový
klub HT z.s. – 25.000 Kč, Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Horšovský Týn –
20.000 Kč, Rodinné centrum Myška Lola, z.s. – 15.000 Kč;
d) RM na návrh Komise pro zájmovou činnost dětí a mládeže přiděluje z rozpočtové kapitoly
Programové dotace z rozpočtu města - „Jednorázové akce pro mládež“ dotace v roce 2021
těmto žadatelům: Tvořivé dílny MAMY, z.s. – 10.000 Kč, 10.000 Kč, 10.000 Kč a 9.000 Kč,
Aktiv Sport Horšovský Týn, z.s. – 40.000 Kč, Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace
Horšovský Týn – 5.000 Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Metelsko –
5.000 Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horšovský Týn – 20.000 Kč, Vodácký
oddíl ,,7“, z.s. – 10.000 Kč, Rodinné centrum Myška Lola, z.s. – 8.000 Kč, 5.000 Kč, 8.000
Kč a 10.000 Kč;
e) RM přiděluje z rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města - „Reprezentace
města“ dotace v roce 2021 těmto žadatelům: Tělovýchovná jednota Sedmihoří Oplotec z.s. –
8.000 Kč, Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Horšovský Týn – 5.000 Kč, Spolek
Parkur Pavel Zahoř – 20.000 Kč, Spolek STŘELCŮ Horšovský Týn – 20.000 Kč, SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Horšovský Týn – 15.000 Kč a 33.000 Kč, Tělovýchovná jednota
Dynamo Horšovský Týn, z.s. – 33.000 Kč, Vodácký oddíl ,,7“, z.s. – 33.000 Kč a 33.000 Kč;
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f) RM přiděluje z rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města - „Podpora
činnosti - sport a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“
dotace v roce 2021 těmto žadatelům: Tělovýchovná jednota Sedmihoří Oplotec z.s. –
32.000 Kč, Spolek Parkur Pavel Zahoř – 50.000 Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Horní Metelsko – 50.000 Kč, Table Tennis Club Horšovský Týn z.s. – 15.000 Kč;
g) RM schvaluje veřejnoprávní smlouvy k přiděleným dotacím;
h) RM projednala žádosti o dotace z rozpočtu města v roce 2021 s částkou vyšší 50.000 Kč;
i) RM postupuje žádosti do jednání ZM a na základě návrhu Komise pro zájmovou činnost
dětí a mládeže navrhuje ZM přidělit dotace z rozpočtové kapitoly Individuální dotace
společenským organizacím pracujících s dětmi a mládeží a schválit veřejnoprávní smlouvy
těmto žadatelům ve výši: GO-GO Horšovský Týn z.s. – 100.000 Kč, Spolek Parkur Pavel
Zahoř – 25.000 Kč, Vodácký oddíl ,,7“, z.s. – 120.000 Kč, Rodinné centrum Myška Lola, z.s.
– 35.000 Kč z rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města - „Jednorázové akce
pro mládež“ nepřidělit dotaci V. M. dále RM navrhuje ZM přidělit dotace z rozpočtové
kapitoly Programové dotace z rozpočtu města - „Podpora činnosti - sport a tělovýchova reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ a schválit veřejnoprávní
smlouvy těmto žadatelům ve výši: Tělovýchovná jednota Dynamo Horšovský Týn, z.s. –
320.000 Kč a Vodácký oddíl ,,7“, z.s. – 70.000 Kč.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ZM a OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 21. Návrh rozvojových potřeb území MAS Český les do roku 2027
Usnesení
63/21
RM vzala na vědomí Návrh rozvojových potřeb území MAS Český les do roku 2027.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje KS, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 22. Návrh Dodatku č. 1/2021 s firmou EKO-SEPAR, s.r.o.
Usnesení
63/22
a) RM projednala návrh Dodatku č. 1/2021 k zákazníkovi č. 5266 – převzetí, přeprava
a zpracování odpadu, uzavřený mezi Městem Horšovský Týn, nám. Republiky 52, Horšovský
Týn a firmou EKO-SEPAR, s.r.o., Hřbitovní 1214, 330 23 Nýřany, IČO 47714760, DIČ
CZ47714760. Předmětem tohoto dodatku je specifikace surovin a odpadů směřující ke
zhodnocení druhotných surovin popř. k likvidaci odpadů, které mu předá objednatel. Dodatek
je uzavřen na dobu neurčitou s platností od 01.05.2021. Účelem návrhu Dodatku č. 1/2021 je
změna frekvence svozu kontejneru na papír ze 14 dní na 7 dní.
b) RM schvaluje návrh Dodatku č. 1/2021 k zákazníkovi č. 5266 – převzetí, přeprava
a zpracování odpadu, uzavřený mezi Městem Horšovský Týn, nám. Republiky 52, Horšovský
Týn a firmou EKO-SEPAR, s.r.o., Hřbitovní 1214, 330 23 Nýřany, IČO 47714760,
DIČ CZ47714760;
c) RM pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1/2021.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OŽP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 23. Žádost o pronajmutí nebytového prostoru Dobrovského 253, Horšovský Týn
Usnesení
63/23
a) RM projednala žádost spolku Network East-West, z.s., IČO 699 67 024, se sídlem
U nemocnice 148, Domažlice o pronájem nebytových prostor v ul. Dobrovského 253, H. Týn
za účelem poskytování odborného sociálního poradenství, dermatovenerologické ambulance
a zázemí sociální služby pro terénní programy.
b) RM souhlasí s poskytnutím prostor pro uvedené účely;
c) RM ukládá správci nebytového prostoru spol. Bytes HT uzavřít s žadatelem nájemní
smlouvu dle Pravidel pro uzavírání nájemních smluv u nebytových prostor ve vlastnictví
města včetně stanovení výše nájemného. Výše nájemného je stanoveno na 390 Kč/m 2/rok
podlahové plochy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 24. Rozhodnutí o poskytnutí dotace MPSV – pokrytí výdajů na agendu OSPOD
Usnesení
63/24
RM bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí 1. splátky dotace MPSV na pokrytí výdajů na
agendu OSPOD pro rok 2021 ve výši 1.271.750 Kč.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 25. Rozhodnutí o poskytnutí dotace MPSV na výkon sociální práce
Usnesení
63/25
RM bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace MPSV na výkon sociální práce
s výjimkou agendy OSPOD pro rok 2021 ve výši 642.906 Kč.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 26. Projednání programu zasedání ZM č. 17
Usnesení
63/26
RM projednala návrh programu 17. zasedání ZM H. Týn, které se uskuteční dne 10.05.2021
v sále MKZ, nám. Republiky 105, H. Týn.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
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Bod 27. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě – technický dozor stavby
Usnesení
63/27
a) RM bere na vědomí informaci o změně sídla příkazníka a skutečnost, že příkazník se stal
plátcem DPH oproti uzavřené Příkazní smlouvě na obstarání prací a výkonů souvisejících
s přípravou a realizací stavby – technický dozor pro stavbu „Horšovský Týn – Semošice,
kanalizace, vodovod a přípojky“ s p. Stanislavem Tanczošem.
b) RM schvaluje předložený návrh Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě.
c) RM pověřuje starostu jeho podpisem.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod. 28 - Informace o revizi údajů katastru nemovitostí k. ú. Chřebřany
Usnesení
63/28
RM bere na vědomí informaci o výsledku revize údajů katastru nemovitostí katastrálního
území Chřebřany dle Protokolů č. 61 - 62 předložených Katastrálním úřadem pro PK, KP
Domažlice.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 29. - Nabídka ÚZSVM na převod pozemků, k. ú. Horšovský Týn – areál bažantnice
Usnesení
63/29
a) RM projednala informaci OMIM o možnosti získání pozemků parc. č. 1039/20 – travní
porost o výměře 736 m2, 1039/21 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 669 m 2,
1039/22 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 63 m2, 1039/23 - ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 76 m2, k. ú. Horšovský Týn - areál bývalé bažantnice, jejichž vlastníkem je
ČR – hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Město
je vlastníkem sousedních pozemků, které získalo směnnou smlouvou s Lesy ČR.
b) RM ukládá OMIM podat žádost o úplatný převod vlastníkovi pozemků parc.č. 1039/20,
1039/21, 1039/22, 1039/23, k. ú. Horšovský Týn - areál bývalé bažantnice do vlastnictví
města. Vlastní smlouva o převodu bude předložena ke schválení do zasedání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 30. – Schválení organizačního řádu MěÚ H. Týn
Usnesení
63/30
a) RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdější předpisů, organizační řád Městského úřadu v Horšovském Týně
s účinností od 01.06.2021. Tento organizační řád nahrazuje všechny doposud schválené
organizační řády, jeho dodatky či doplňky.
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b) RM ukládá tajemnici seznámit zaměstnance Města Horšovský Týn s Organizačním řádem
Městského úřadu v Horšovském Týně dle bodu a) tohoto usnesení.
c) RM bere na vědomí informaci tajemnice, že paní Mgr. Lenka Podpěrová bude s účinností
od 01.06.2021 pověřena vedením odboru OŽPŽÚ, který vznikl sloučením odborů dle nového
organizačního řádu.
d) RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdější předpisů, stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského
úřadu Horšovský Týn takto: Celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu
Horšovský Týn je 76 osob.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje tajemnice. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 31. - Vyčíslení udělených slev na nájemném z prostor k podnikání (zpráva Bytes
HT)
Usnesení
63/31
a) RM projednala zprávu správce nemovitostí Bytes HT spol. s r.o., se sídlem Pivovarská 22,
Horšovský Týn o vyčíslení udělených slev na nájemném z prostor k podnikání ve vlastnictví
města Horšovský Týn.
b) RM schvaluje vyčíslení dočasného odpuštění nájemného ve výši 100% do 20.000 Kč
z prostor užívaných k podnikání po dobu trvání nouzového stavu, který vyhlásila Vláda ČR
dne 12.03.2020 na celém území České republiky do 17. 5. 2020. Poskytování slev na
nájemném bylo realizováno formou dodatku ke stávající nájemní smlouvě.
c) RM postupuje vyčíslení dočasného odpuštění nájemného ve výši 100% nad 20.000 Kč na
nájemném z prostor k podnikání ve vlastnictví města Horšovský Týn po dobu trvání
nouzového stavu, který vyhlásila Vláda ČR dne 12.03.2020 na celém území České republiky
do 17. 5. 2020 do zasedání zastupitelstva města s doporučením schválit slevy na nájemném
dle návrhu.
d) RM schvaluje vyčíslení dočasného odpuštění nájemného ve výši 100% do 20.000 Kč
z prostor užívaných k podnikání po dobu trvání nouzového stavu, který podruhé vyhlásila
Vláda ČR dne 05.10.2020 a platil do 11.04.2021 na celém území České republiky. S účinností
od 11.04.2021 schválila vláda mimořádná opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví
zavedlo mimo jiné protiepidemická opatření na základě pandemického zákona – omezení
maloobchodu a služeb. RM 55/12 rozhodla o zrušení plošného odpuštění nájemného z prostor
sloužících k podnikání, o kterém rozhodla v usnesení RM 50/31 dne 21.10.2021 s účinností
ode dne schválení v RM 55 tedy 06.01.2021. Zároveň RM rozhodla o tom, že bude posuzovat
jednotlivé žádosti o snížení nájemného z prostor sloužícího k podnikání ve vztahu
k opatřením související s omezujícími krizovými opatřeními vlády a ministerstev.
e) RM postupuje do zasedání zastupitelstva města s doporučením schválit, vyčíslení
dočasného odpuštění nájemného ve výši 100% nad 20.000 Kč na nájemném z prostor
k podnikání ve vlastnictví města Horšovský Týn po dobu trvání nouzového stavu, který
podruhé vyhlásila Vláda ČR dne 05.10.2020 a platil do 11.04.2021 na celém území České
republiky. Zároveň s účinností od 11.04.2021 vláda schválila mimořádná opatření, kterými
Ministerstvo zdravotnictví zavedlo mimo jiné protiepidemická opatření na základě
pandemického zákona – omezení maloobchodu a služeb.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
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Vyřizuje Bytes, ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 32. - Odpis promlčených pohledávek
Usnesení
63/32
a) RM projednala návrh na odpis promlčených pohledávek z r. 2010 a 2011 předložený
odborem sociálních věcí MěÚ takto:
- ve výši 24.000 Kč za poskytnutí příspěvku na opatření zvláštní pomůcky – rehabilitační
přístroj Motren (dvoukolo),
- ve výši 96.400 Kč za poskytnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla.
b) RM postupuje věc do zasedání zastupitelstva města s doporučením schválit odpisy
pohledávek dle návrhu.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSV,OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 33. – Oprava části usnesení RM 62/9 ze dne 14.04.2021
Usnesení
63/33
RM opravuje svoje usnesení RM 62/9 v části písm. b) takto: „RM vybrala jako nejvýhodnější
nabídku firmy Miroslav Toman, IČO 65574729 za cenu 290.332,24 Kč včetně DPH“.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje MKZ, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod. 34 - Žádosti o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání
Usnesení
63/34
a) RM projednala žádost o poskytnutí slevy z nájemného prostoru sloužícího k podnikání na
adrese 5. května 49, H. Týn, výměra 27 m² z důvodu dodržování opatření proti šíření
koronaviru;
b) RM souhlasí s poskytnutím slevy z nájemného z prostoru sloužícího k podnikání ve výši
100 % za měsíc duben 2021.
c) RM projednala žádost o poskytnutí slevy z nájemného prostoru sloužícího k podnikání na
adrese nám. Republiky 97, H. Týn, výměra 79 m² z důvodu dodržování opatření proti šíření
koronaviru;
d) RM souhlasí s poskytnutím slevy z nájemného z prostoru sloužícího k podnikání ve výši
100 % za měsíc březen 2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT spol. s r.o., pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 35. - Závěr
Starosta města ukončil schůzi RM v 18:30 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 12.05.2021 v kanceláři starosty. V den konání
RM se koná od 7:30 hodin porada za účasti starosty, místostarosty, tajemnice, vedoucích
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odboru MIM, výstavby a ÚP, OFŠ a jednatele Bytes HT.
Předběžné termíny schůze RM na I. pololetí 2021 jsou stanoveny takto: 26.05., 09.06.,
23.06.2021.
Předběžné termíny zasedání ZM na I. pololetí 2021: 10.05., 21.06.2021
Zapsala: Ing. Eva Princlová
tajemnice MěÚ
V Horšovském Týně 03.05.2021

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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