Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 89
ze dne 25.05.2022 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, Iva Peteříková, Mgr. Renáta Karbanová,
David Škopek, Iva Peteříková
Nepřítomna: Iva Peteříková - do bodu 6
Dále přítomni: Ing. Eva Princlová
Hlasování k jednotlivým usnesením se uvádí v závorce v pořadí – počet přítomných, hlasujících
pro - zdržel se hlasování - hlasoval proti.
Bod 1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze
Schůzi rady města zahájil starosta Ing. Josef Holeček (dále jen starosta) v 15:00 hod.
a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů RM, a že RM je schopna usnášet se
o všech bodech programu schůze.
Starosta konstatoval, že zápis z 88. schůze Rady města Horšovský Týn (dále jen RM) byl
ověřovateli ověřen a odpovídá skutečnosti. Nebyly podány žádné námitky proti zápisu. Jako
zapisovatele určil starosta tajemnici Ing. Evu Princlovou.
Usnesení
89/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a Davida Škopka, kteří ho zároveň
podepisují.
b) RM schvaluje program 89. schůze Rady Města Horšovský Týn
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 89. schůze Rady města Horšovský Týn
Bod 1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze
Bod 2. Kontrola usnesení ZM č. 24 ze dne 16.05.2022
Bod 3. Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Jeníkovice – soupis nároků vlastníka pozemků – města Horšovský Týn
Bod 4. Výzva k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Pod Loretou, Horšovský
Týn“
Bod 5. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemek parc. č. 254/7, k.ú.
Tasnovice
Bod 6. Vyjádření ke stavbě přístřešku na auta, Jiráskova 70, Horšovský Týn
Bod 7. Žádost o výmaz věcných práv – OZ Lidická II. etapa
Bod 8. Výsledky výběrového řízení: „Horšov – vodovodní řad“
Bod 9. Vyjádření ke stavbě „Zateplení bytového domu Karla Čapka 138, 139, Horšovský Týn
Bod 10. Žádost o finanční podporu - Země Česká – obrazová publikace
Bod 11. Nabídka propagace města - Vychutnejte si Léto s Deníkem 2022
Bod 12. Žádost o finanční podporu projektu Filmové hrady a zámky 2022
Bod 13. Zápis o nálezu předmětu a jeho obsahu - Tubus soklová část památníku v Pivovarské ul.
Bod 14. Návrh na rozšíření provozní doby sběrného dvora
Bod 15. Překládka vedení sítě elektronických komunikací
Bod 16. Návrh smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb
a lístků o původu zvěře
Bod 17. Žádost nestátní neziskové organizace o pomoc při sběru ošacení
Bod 18. Schválení účetní závěrky za rok 2021 a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací
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města
Bod 19. Vyhodnocení zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/23
Bod 20. Pověření k výkonu opatrovnictví
Bod 21. Zkrácení půjčovní doby v období letních prázdnin 2022
Bod 22. Žádost spolku Tlapky v naději o souhlas s bezplatným záborem veřejného prostranství
Bod 23. Žádost o podporu domova Clementas Janovice
Bod 24. Dohoda o prodloužení smlouvy mezi městem a CENDIS, s.p.
Bod 25. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na výkon sociální práce
Bod 26. Návrh Smlouvy o vykonání Přezkoumání hospodaření města Horšovský Týn za roky 2022 - 26
Bod 27. Žádost o poskytnutí příspěvku na financování oslav 150 let od založení SDH v H. Týně
Bod 28. Technický dozor stavby – cenová nabídka + návrh příkazní smlouvy na akci „Horšov – vodovodní řad“
Bod 29. Pacht části pozemku parc. č. 74 v k. ú. Horšovský Týn, zahrádka v lokalitě kláštera, díl VIII/18 o výměře
290 m2
Bod 30. Aktualizace Organizačních pokynů k Anenské pouti 2022
Bod 31. Aktualizace projektových záměrů ZŠ a MŠ - Strategickéhý rámec MAP
Bod 32. Cenová nabídka VZMR -„Oprava místní komunikace v Dolním Metelsku“
Bod 33. Rozhodnutí o přiznání dotace na vyhotovení Lesních hospodářských plánů
Bod 34. Závěr

Bod 2. Kontrola usnesení ZM č. 24 ze dne 16.05.2022
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
01. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
02. schvaluje program 24. zasedání ZM v předloženém znění. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
03. bere na vědomí zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení
zasedání ZM č. 23 ze dne 04.04.2022. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
04. bere na vědomí zprávu Finančního výboru ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
05. bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
06. schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2353/26 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 2768 m2, k.ú. Horšovský Týn z vlastnictví ČR - příslušnost hospodařit
s majetkem státu Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11 a,
Praha 3 – Žižkov zapsaného na LV 10002 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice pro obec Horšovský Týn,
katastrální území Horšovský Týn do vlastnictví města Horšovský Týn. Vyřizuje OMIM. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
07. schvaluje bezúplatný převod pozemků pod stavbami silnic II. třídy a III. třídy v k.ú.
Hašov p. č. 511/3 o výměře 67 m2, p.č. 481/15 o výměře 484 m2, v k.ú. Horní Metelsko p.
č. 649/2 o výměře 93 m2, v k.ú. Borovice u Horšovského Týna p. č. 788/9 o výměře 146
m2, v k.ú. Svinná u Štítar p. č. 292/18 o výměře 1961 m 2, v k.ú. Horšovský Týn p. č. 2589/14
o výměře 264 m2, p. č. 2592/3 o výměře 93 m 2, p.č. 2592/4 o výměře 155 m 2, p.č. 2592/6
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o výměře 85 m2, p.č. 2592/7 o výměře 144 m 2,vše ostatní plocha-silnice do vlastnictví
Plzeňského kraje, IČ 70890366, Škroupova 1760/18, Plzeň, hospodaření se svěřeným
majetkem kraje – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, 326 00
Plzeň. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
08. schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, kterou
dojde k převodu pozemku parc. č. 2439 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
1628 m2, k.ú. Horšovský Týn z vlastnictví ČR – příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2 do vlastnictví města Horšovský Týn. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
09. schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, kterou
dojde k převodu pozemku parc. č. 1166 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 857
m2, k.ú. Semošice z vlastnictví ČR – příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2
do vlastnictví města Horšovský Týn. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
10. neschvaluje záměr města prodat části pozemků parc. č. 1102/1 a 2975/1 vše orná půda
v k.ú. Horšovský Týn. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
11. schvaluje záměr města směnit část pozemku parc.č. 532/2 o výměře 23m2, k.ú. Hašov z
vlastnictví města Horšovský Týn a část pozemku parc.č. st. 8 o výměře 23 m2, k.ú. Hašov do
vlastnictví města Horšovský Týn. Směna pozemků se uskuteční bez finančního dorovnání,
za podmínky, že po podpisu smlouvy musí stávající vlastník stavby (váhy) prokázat, že
stavba byla odstraněna, jinak se smlouva ruší a je od prvopočátku neplatná, to vše před
vkladem smlouvy do katastru nemovitosti k provedení vkladu vlastnického práva. Stavba
váhy bude odstraněna na jeho náklady a zároveň uhradí i náklady na směnu části
dotčených pozemků (vyhotovení geometrického plánu, správní poplatek za vklad práva do
katastru nemovitostí). Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
12. schvaluje záměr města směnit pozemek parc.č. 92 – orná půda o výměře 665 m2, k.ú.
Tasnovice z vlastnictví města Horšovský Týn a části pozemku parc.č. 116/4 – orná půda,
k.ú. Tasnovice, tvořící ochranná pásma vodních zdrojů do vlastnictví města Horšovský Týn.
Souběžně s touto směnou bude uzavřena i služebnost inženýrské sítě na nově vybudovaný
vodovodní řad propojující oba vrty. Směna pozemků se uskuteční bez finančního
dorovnání. Náklady na směnu části dotčených pozemků (vyhotovení geometrického plánu,
správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí) uhradí město Horšovský Týn.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
13.
a) schvaluje zrušení stávajících věcných práv – předkupní právo a výhrada práva zpětné
koupě váznoucích na pozemcích parc.č. 1102/18, 1102/19 vzniklých z kupní smlouvy č.
04/2017 uzavřené dne 20. 3. 2017 s kupujícími. Výmaz těchto práv z katastru nemovitostí
bude proveden dle Dohody o zániku věcných práv – předkupního práva a výhrady práva
zpětné koupě, uzavřené mezi městem Horšovský Týn a kupujícími, veškeré náklady spojené
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se zápisem této Dohody uhradí kupující.
b) schvaluje nevymáhání smluvní pokuty vzniklé z kupní smlouvy č. 04/2017 uzavřené dne
20. 3. 2017 s kupujícími. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
14.
a) souhlasí s realizací směny komunikace Plzeňské ulice – parc. č. 2585/4 v k. ú. Horšovský
Týn (pouze vozovka) v majetku města za parc. č. 2585/33 v k. ú. Horšovský Týn z majetku
Plzeňského kraje (ul. 5. května a průjezd přes náměstí až po křižovatku pod zámkem).
b) ukládá RM připravit záměr směny do zasedání ZM. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
15. neschvaluje poskytnutí dotace Diecézní charitě Plzeň, se sídlem Hlavanova 16, Plzeň na
podporu provozu Komunitního centra v Horšovském Týně na rok 2022. Vyřizuje
místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení. Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
16. schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 rozpočtu města v předloženém znění. Vyřizuje
OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
17. poskytuje z rozpočtu města dotaci na činnost v roce 2022 těmto organizacím
pracujícím s dětmi a mládeží: Rodinné centrum Myška Lola, z.s. - 35000,- Kč, Vodácký
oddíl ,,7“, z.s. - 120000,- Kč, GO-GO Horšovský Týn z.s. - 120000,- Kč. Vyřizuje OFŠ. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
18. schvaluje vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi Městem
Horšovský Týn a žadateli, jímž se poskytuje dotace v roce 2022. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
19. poskytuje z rozpočtu města na rok 2022 z programové dotace „Podpora činnosti –
sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dotaci
těmto organizacím: Tělovýchovná jednota Dynamo Horšovský Týn, z.s. - 340000,- Kč,
Vodácký oddíl ,,7“, z.s. - 55000,- Kč, Aktiv Sport Horšovský Týn, z.s. - 80000,- Kč. Vyřizuje
OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
20. schvaluje vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí programové dotace mezi Městem
Horšovský Týn a žadateli, jímž se poskytuje dotace v roce 2022. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
21. neposkytuje z rozpočtu města na rok 2022 z programové dotace „Podpora činnosti –
sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dotaci
Tělovýchovné jednotě Sedmihoří Oplotec z.s. na nákup techniky. Vyřizuje OFŠ. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
22. souhlasí s pořízením Změny č. 6 územního plánu města Horšovský Týn zkráceným
postupem dle §55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyřizuje OVÚP. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
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23.
a) souhlasí s pořízením Změny č. 6 – záměrem A) územního plánu Horšovský Týn a obsahem
Změny
b) ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn pořizovat územně
plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012.
c) souhlasí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými osobami,
jejichž výhradní potřebou bylo pořízení Změny č. 6 – záměru A) vyvoláno, s částečnou
úhradou nákladů na zpracování výše uvedené změny ze strany žadatelů. Vyřizuje OVÚP. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
24.
a) souhlasí s pořízením Změny č. 6 – záměrem B) územního plánu Horšovský Týn a obsahem
Změny
b) ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn pořizovat územně
plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012.
c) souhlasí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými osobami,
jejichž výhradní potřebou bylo pořízení změny č. 6 – záměru B) vyvoláno, s částečnou
úhradou nákladů na zpracování výše uvedené změny ze strany žadatelky. Vyřizuje OVÚP. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
25.
a) souhlasí s pořízením Změny č. 6 – záměrem C) územního plánu Horšovský Týn a obsahem
Změny
b) ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn pořizovat územně
plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012.
c) souhlasí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými osobami,
jejichž výhradní potřebou bylo pořízení Změny č. 6 – záměru C) vyvoláno, s částečnou
úhradou nákladů na zpracování výše uvedené změny ze strany žadatelů. Vyřizuje OVÚP. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
26.
a) souhlasí s pořízením Změny č. 6 – záměrem D) územního plánu Horšovský Týn a
obsahem Změny
b) ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn pořizovat územně
plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012.
c) souhlasí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými osobami,
jejichž výhradní potřebou bylo pořízení Změny č. 6 – záměru D) vyvoláno, s částečnou
úhradou nákladů na zpracování výše uvedené změny ze strany žadatelky. Vyřizuje OVÚP.
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Pro účely RM vyřadit z usnesení.
27.
a) souhlasí s pořízením Změny č. 6 – záměrem E) územního plánu Horšovský Týn a
obsahem Změny
b) ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn pořizovat územně
plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012.
c) souhlasí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými osobami,
jejichž výhradní potřebou bylo pořízení Změny č. 6 – záměru E) vyvoláno, s částečnou
úhradou nákladů na zpracování výše uvedené změny ze strany žadatele. Vyřizuje OVÚP. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
28.
a) souhlasí s pořízením Změny č. 6 – záměrem F) územního plánu Horšovský Týn a
obsahem Změny
b) ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn pořizovat územně
plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012
c) souhlasí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými osobami,
jejichž výhradní potřebou bylo pořízení Změny č. 6 – záměru F) vyvoláno, s částečnou
úhradou nákladů na zpracování výše uvedené změny ze strany žadatele. Vyřizuje OVÚP. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
29.
a) souhlasí s pořízením Změny č. 6 – záměrem G) územního plánu Horšovský Týn a
obsahem Změny
b) ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn pořizovat územně
plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012.
c) souhlasí v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými osobami,
jejichž výhradní potřebou bylo pořízení Změny č. 6 – záměru G) vyvoláno, s částečnou
úhradou nákladů na zpracování výše uvedené změny ze strany společnosti AGP Beton s.r.o.
IČO: 27588483, Masarykova 523, 344 01 Domažlice. Vyřizuje OVÚP. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
30.
a) souhlasí s pořízením Změny č. 6 – záměrem H) územního plánu Horšovský Týn a
obsahem Změny
b) ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn pořizovat územně
plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012. Vyřizuje
OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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31.
a) souhlasí s pořízením Změny č. 6 – záměrem CH) územního plánu Horšovský Týn a
obsahem Změny
b) ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn pořizovat územně
plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012. Vyřizuje
OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
32.
a) souhlasí s pořízením Změny č. 6 – záměrem I) územního plánu Horšovský Týn a obsahem
Změny
b) ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn pořizovat územně
plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012. Vyřizuje
OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
33.
a) souhlasí s pořízením Změny č. 6 – záměrem J) územního plánu Horšovský Týn a obsahem
Změny
b) ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn pořizovat územně
plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012. Vyřizuje
OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
34.
a) souhlasí s pořízením Změny č. 6 – záměrem K) územního plánu Horšovský Týn a
obsahem Změny
b) ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn pořizovat územně
plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012. Vyřizuje
OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
35.
a) souhlasí s pořízením Změny č. 6 – záměrem L) územního plánu Horšovský Týn a
obsahem Změny
b) ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn pořizovat územně
plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012. Vyřizuje
OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
36.
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a) souhlasí s pořízením Změny č. 6 – záměrem M) územního plánu Horšovský Týn a
obsahem Změny
b) ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn pořizovat územně
plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012. Vyřizuje
OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
37.
a) souhlasí s pořízením Změny č. 6 – záměrem N) územního plánu Horšovský Týn a
obsahem Změny
b) ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský pořizovat územně
plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012. Vyřizuje
OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
38.
a) souhlasí s pořízením Změny č. 6 – záměrem O) územního plánu Horšovský Týn a
obsahem Změny
b) ukládá odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Horšovský Týn pořizovat územně
plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012. Vyřizuje
OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
39.
souhlasí s návrhem určeného zastupitele pro pořízení Změny č. 6 ÚP Horšovský Týn:
 určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem Změny č. 6 územního plánu
Horšovský Týn bude starosta města Ing. Josef Holeček (v souladu s § 47 odst. 1
stavebního zákona – určený zastupitel),
 pořizovatel Změny č. 6 územního plánu Horšovský Týn bude odbor výstavby
a územního plánování, Městského úřadu Horšovský Týn. Vyřizuje OVÚP. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
(4-4-0-0) Usnesení byla přijata.
Vyřizují jednotlivé odbory MěÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 3. Komplexní pozemkové úpravy
pozemků – města Horšovský Týn

k.ú.

Jeníkovice

–

soupis

nároků

vlastníka

Usnesení
89/3
a) RM projednala předložený soupis nároků vlastníka pozemků – města Horšovský Týn včetně
stanovení ceny pozemků a porostů vypracovaného v rámci prováděné komplexní pozemkové
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úpravy (dále KPÚ) v katastrálním území Jeníkovice a Horšovský Týn. Pozemky města jsou
zapsány na listu vlastnictví 222 vedeného KÚ pro PK, KP Domažlice (pro k.ú. Jeníkovice) a na
listu vlastnictví 1317 vedeného KÚ pro PK, KP Domažlice (pro k.ú. Horšovský Týn).
b) RM souhlasí se zařazením pozemků dle § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů do pozemkové úpravy a jejich řešením ve smyslu § 2 téhož zákona.
c) RM nemá výhrady ke stanovení nároků pro účely KPÚ.
d) RM bere na vědomí soupis pozemků města, které se nachází mimo obvod pozemkové
úpravy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 4. Výzva k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
„Pod Loretou, Horšovský Týn“
Usnesení
89/4
a) RM projednala výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a smlouvy o dílo na
zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Pod Loretou, Horšovský Týn“.
b) RM schválila výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a smlouvy o dílo na zakázku
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Pod Loretou, Horšovský Týn“.
c) RM ukládá OMIM vypsat výběrové řízení na uvedenou akci a oslovit firmy dle předloženého
soupisu k zaslání cenové nabídky.
d) RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na zakázku
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Pod Loretou, Horšovský Týn“ ve složení: Pavel
Novák, David Škopek, Martina Ježková (náhradník Ing. Josef Holeček).
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 5. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemek parc.
č. 254/7, k.ú. Tasnovice
Usnesení
89/5
a) RM projednala informaci OMIM o předložení návrhu Smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci - pozemek parc. č. 254/7 – ostatní plocha, silnice o výměře
180 m2, kú. Tasnovice z vlastnictví ČR - hospodaření se svěřeným majetkem – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 –
Nové Město do vlastnictví města.
b) RM postupuje tento materiál do zasedání ZM s doporučením schválit předložený návrh
smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 254/7, k.ú. Tasnovice a ukládá OMIM
připravit podklady pro zasedání ZM.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 6. Vyjádření ke stavbě přístřešku na auta, Jiráskova 70, Horšovský Týn
Usnesení
89/6
a) RM projednala předloženou žádost o vyjádření (souhlas) ke stavbě přístřešku na auta na
pozemku parc.č. 409 a souhlas se stavbou dřevěné kůlny na pozemku parc. č. 410, vše v k. ú.
Horšovský Týn. Obě stavby jsou umístěny na hranici pozemku, souhlas bude vydán k povolení
výjimky z odstupových vzdáleností. Stavba přístřešku na auta bude z ocelové konstrukce o
rozměrech 6,2 x 6,2 m, výška 3,15 m (nejvyšší bod), přičemž zastřešená část přístřešku je 25
m2. Dřevěná kůlna bude o velikosti cca 3 x 4 m. Dešťové vody, nebudou stékat na pozemek
města.
b) RM souhlasí se stavbou přístřešku na auta na pozemku parc. č. 409, k. ú. Horšovský Týn za
podmínek, že nebude docházet ke stékání dešťových vod na pozemek města parc. č. 2289, k.
ú. Horšovský Týn a stavba bude provedena dle předložené žádosti.
(4-3-1-0) Usnesení bylo přijato
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Žádost o výmaz věcných práv – OZ Lidická II. etapa
Usnesení
89/7
a) RM projednala žádost o výmaz věcných práv (předkupní právo a výhrada práva zpětné
koupě) zatěžujících prodané pozemky parc. č. 1582/123 a 1582/139, k. ú. Horšovský Týn.
Věcná práva jsou zapsána ve prospěch města. Podmínka výstavby RD byla splněna, RD byl
zkolaudován, bylo přiděleno číslo popisné.
b) RM schvaluje zrušení věcných práv váznoucích na dotčených pozemcích ve prospěch
města, s žadatelem bude uzavřena Dohoda o zániku věcných práv – předkupního práva a
výhrady práva zpětné koupě.
c) RM jako podmínku výmazu práv v katastru nemovitostí stanovuje, že povinný zaplatí správní
poplatek za povolení vkladu práva do katastru nemovitostí.
d) RM pověřuje starostu podpisem Dohody o zániku věcných práv.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato (přítomna – Peteříková)
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Výsledky výběrového řízení: „Horšov – vodovodní řad“
Usnesení
89/8
a) RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce pod názvem „Horšov – vodovodní řad“. Výzva byla zaslána třem firmám. Na
adresu zadavatele ve stanovené lhůtě došly tři nabídky.
b) RM se shoduje s názorem komise pro otevírání a hodnocení nabídek a přiděluje tuto
zakázku uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, firmě Chodské vodárny a kanalizace, a.s. se
sídlem Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice, IČ: 49788761 s nabídkovou cenou ve
výši 1.512.345,02 Kč bez DPH tj. 1.829.937,47 Kč vč. DPH 21%.
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c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 9. Vyjádření ke stavbě „Zateplení bytového domu Karla Čapka 138, 139, Horšovský Týn
Usnesení
89/9
a) RM projednala předloženou žádost předsedy společenství vlastníků Horšovský Týn, Karla
Čapka 138, 139, Horšovský Týn o vyjádření (souhlas) ke stavbě „Zateplení bytového domu
Karla Čapka 138, 139, Horšovský Týn“ dle předložené projektové dokumentace vyhotovené
společností Arch Energy s.r.o., IČ 01795937, Sokolovská 1105/100, Plzeň.
b) RM souhlasí se stavbou „Zateplení bytového domu Karla Čapka 138, 139, Horšovský Týn“
dle předložené projektové dokumentace, nová dlažba před vstupy a nový okapový chodníček
budou umístěny na pozemku města parc. č. 1579/4, k. ú. Horšovský Týn a budou ve vlastnictví
investora stavby.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 10. Žádost o finanční podporu - Země Česká – obrazová publikace
Usnesení
89/10
a) RM projednala žádost o finanční podporu projektu Země Česká – obrazová publikace.
b) RM nesouhlasí s finanční podporou projektu.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 11. Nabídka propagace města - Vychutnejte si Léto s Deníkem 2022
Usnesení
89/11
a) RM projednala nabídku vydavatelství Vltava Labe Media na inzerci v Deníku v rámci projektu
„Vychutnejte si Léto s Deníkem 2022“, které vychází 23.6.2022. Jedná se o bezúplatnou
inzerci.
b) RM souhlasí s využitím nabídky.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 12. Žádost o finanční podporu projektu Filmové hrady a zámky 2022
Usnesení
89/12
a) RM projednala žádost společnosti Film Servis Plzeň s.r.o., Mánesova 1915/80, 301 00 Plzeň,
IČO 02748053 o podporu ve výši 25.000 Kč na nákup filmových licencí a tech. zajištění
projekce na zámku v Horšovském Týně včetně propagační aktivity projektu.
b) RM souhlasí s podporou ve výši 15.000 Kč z rozpočtu města Horšovský Týn z kapitoly
Reprezentace města.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 13. Zápis o nálezu předmětu a jeho obsahu - Tubus soklová část památníku v Pivovarské ul.
Usnesení
89/13
RM bere na vědomí zápis o nálezu tubusu v soklové části památníku osidlování pohraničí v ul.
Pivovarská, který byl nalezen při rekonstrukci Pivovarské ul. Tubus a byl otevřen za přítomnosti
vedoucí Okresního archivu Domažlice, referentky OSA MěÚ a radních. Tubus byl po otevření
předán do Okresního archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Nález obsahoval listinu,
drobné kovové mince a papírové koruny.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSA – Plachá. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 14. Návrh na rozšíření provozní doby sběrného dvora
Usnesení
89/14
a) RM projednala návrh společnosti Bytes HT, spol. s r.o. na úpravu provozní doby sběrného
dvora na základě usnesení RM 88/36 od 1. 7. 2022
b) RM ukládá pozvat jednatele Bytes HT spol. s r.o. na schůzi RM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT, OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 15. Překládka vedení sítě elektronických komunikací
Usnesení
89/15
a) RM projednala ve věci demolice budovy č.p. 36 ve Vrchlického ulici na základě sdělení
správce sítě společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň nutnost
provést překládku vedení sítě elektronických komunikací za cenu 30.000,- Kč bez DPH.
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b) RM souhlasí s objednáním překládky vedení sítě elektronických komunikací od společnosti
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje místostarosta, na vědomí OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 16. Návrh smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu
a distribuce plomb a lístků o původu zvěře
Usnesení
89/16
a) RM projednala návrh smlouvy mezi Městem Horšovský Týn a Česká republika – Ministerstvo
zemědělství IČO 00020478, sídlo Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků
o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve
znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy (DMS): 466-2022-16233.
b) RM souhlasí se zněním smlouvy.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OŽPŽÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 17. Žádost nestátní neziskové organizace o pomoc při sběru ošacení
Usnesení
89/17
a) RM projednala návrh neziskové organizace Textilní banka.cz, z.ú., IČO 05594901, sídlo
Radiměř 178, 569 07 na pořádání humanitární sbírky šatstva (Město Horšovský Týn má
zajištěný oddělený sběr textilu formou sběrných nádob umístěných na veřejném prostranství).
b) RM nesouhlasí s pořádáním humanitární sbírky šatstva z důvodu, že město má již řešen
humanitární sběr textilu pomocí jiné firmy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OŽPŽÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení
_____________________________________________________________________________
Bod 18. Schválení účetní závěrky za rok 2021 a rozdělení hospodářského výsledku
příspěvkových organizací města
Usnesení
89/18
a) RM schvaluje účetní závěrky za rok 2021 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. Na základě předložených podkladů zjistila, že schvalované účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2021
poskytují věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetních jednotek.
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b) RM schvaluje v rámci finančního vypořádání příspěvkových organizací se zřizovatelem za
rok 2021 hospodářského výsledku následovně:
- Základní škola Horšovský Týn: hospodářský výsledek (zisk) činil 364.635 Kč. Část zisku bude
převedena do rezervního fondu ve výši 314.635 Kč a část zisku bude převedena do fondu
odměn ve výši 50.000 Kč.
- Základní umělecká škola Horšovský Týn: hospodářský výsledek (zisk) činil 18.127,30 Kč. Zisk
bude převeden do rezervního fondu.
- Městské kulturní zařízení Horšovský Týn: hospodářský výsledek (ztráta) činila 393.355,64 Kč.
Vykázaná ztráta bude pokryta z rezervního fondu.
- Chráněná dílna: hospodářský výsledek (zisk) činil 310.897,96 Kč. Ze zisku bude částka
186.539 Kč převedena do fondu odměn a částka 124.358,96 Kč bude převedena do rezervního
fondu.
- Mateřská škola Horšovský Týn: 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 19. Vyhodnocení zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/23
Usnesení
89/19
a) RM vzala na vědomí Vyhodnocení zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/23.
Ředitelka školy obdržela celkem 68 žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy. S ohledem na
kapacitu školy lze od 1.9.2022 přijmout 49 dětí. Na základě kritéria č. 1. děti v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky bylo přijato 10 dětí, č. 2. děti čtyřleté přijato 7 dětí, č.
3. děti tříleté přijato 23, děti mladší tří let přijato 9 dětí. Nebylo přijato 15 dětí mladších tří let
narozených po 17. listopadu a žádné dítě s bydlištěm mimo Horšovský Týn a spádové obce.
b) RM konstatuje, že je nutné pokračovat rozšíření MŠ a jejich celkové rekonstrukci.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitelka MŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 20. Pověření k výkonu opatrovnictví
Usnesení
89/20
RM pověřuje pí. Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Horšovský Týn k zastupování Města Horšovský Týn jako opatrovníka pro řízení ve věci
posuzovaného o omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka, vedené u Okresního soudu v
Domažlicích pod č.j. 13 Nc410/2020-11, 4 P a Nc 53/2022, 4 P a Nc 54/2022.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSVZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 21. Zkrácení půjčovní doby v období letních prázdnin 2022
Usnesení
89/21
a) RM projednala žádost vedoucí knihovny o souhlas se změnou pondělní půjčovní doby
v období letních prázdnin a to ze současné od 13:00 - do 18:00 hodin na dobu od 13:00 do
17:00 hodin z důvodu nevyužívání tohoto času čtenáři.
b) RM souhlasí se změnou půjčovní doby v období letních prázdnin.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje vedoucí knihovny. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 22. Žádost spolku Tlapky v naději o souhlas s bezplatným záborem veřejného prostranství
Usnesení
89/22
a) RM projednala žádost spolku Tlapky v naději, z.s. se sídlem Horšov 47, Horšovský Týn
o souhlas s bezplatným záborem veřejného prostranství v prostoru ul. Sady Petra Bezruče při
pořádání dobročinné akce (24.9.2022) ve prospěch útulku pro psy v Horšovském Týně.
b) RM souhlasí s pořádáním akce.
c) RM ukládá spolku si zajistit smlouvu na zábor veř. prostranství dle OZV města se správcem
Bytes HT.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 23. Žádost o podporu domova Clementas Janovice
Usnesení
89/23
a) RM projednala žádost o vyjádření podpory domovu Clementas Janovice, s.r.o., Rozvojová
zóna 504, 340 21 Janovice nad Úhlavou, IČ 073 42 802 pro zařazení domova do sítě
poskytovatelů sociálních služeb.
b) RM souhlasí s poskytnutím podpory domovu Clementas Janovice pro zařazení domova do
sítě poskytovatelů sociálních služeb.
15

(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 24. Dohoda o prodloužení smlouvy mezi městem a CENDIS, s.p.
Usnesení
89/24
a) RM projednala návrh Dohody o prodloužení smlouvy mezi městem a CENDIS, s.p., centrum
dopravních informačních systémů Ministerstva dopravy ČR se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody
1222/12, Praha 1 o umístění technického zařízení (SW, kamer a podpisových tabletů) pro
pořízení digitalizované fotografie a podpisu uchazeče. Zařízení je umístěno na odboru ODSH
MěÚ Horšovský Týn.
b) RM souhlasí se zněním dohody.
c) RM pověřuje starostu podpisem dohody.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV a ODSH. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 25. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na výkon sociální práce
Usnesení
89/25
RM vzala na vědomí Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace na výkon sociální práce z kapitoly 313
– MPSV státního rozpočtu na rok 2022 ve výši 687.114 Kč.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ, na vědomí - OSV – Kvítková. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 26. Návrh Smlouvy o vykonání Přezkoumání hospodaření města Horšovský Týn za roky
2022 - 26
Usnesení
89/26
a) RM projednala cenovou nabídku od PKM AUDIT Consulting s.r.o., se sídlem Národní třída
43/365, 110 00 Praha 1, IČ 27377555 na vykonání "Přezkoumání hospodaření města
Horšovský Týn za rok 2022 - 2026", a to především údajů o ročním hospodaření města, tvořící
součást závěrečného účtu podle zvláštního předpisu.
b) RM rozhodla o zadání VZMR na přímo spol. AUDIT Consulting s.r.o., se sídlem Národní třída
43/365, 110 00 Praha 1, IČ 27377555 na vykonání "Přezkoumání hospodaření města
Horšovský Týn za rok 2022 - 2026".
c) RM souhlasí se zněním smlouvy.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
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Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 27. Žádost o poskytnutí příspěvku na financování oslav 150 let od založení SDH v H. Týně
Usnesení
89/27
a) RM projednala žádost o poskytnutí příspěvku na financování oslav 150 let od založení SDH
v Horšovském Týně ve výši 150.000 Kč.
b) RM postupuje žádost k projednání na zasedání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 28. Technický dozor stavby – cenová nabídka + návrh příkazní smlouvy na akci „Horšov –
vodovodní řad“
Usnesení
89/28
a) RM projednala cenovou nabídku pana Jaroslava Webera, sídlem Švabinského 563, 344 01
Domažlice, IČ 69253307 na technický dozor stavby na akci „Horšov – vodovodní řad“ za cenu
49.000 Kč a návrh příkazní smlouvy.
b) RM rozhodla o zadání VZMR na přímo panu Jaroslavu Weberovi, sídlem Švabinského 563,
344 01 Domažlice, IČ 69253307 na technický dozor stavby na akci „Horšov – vodovodní řad“
za cenu 49.000 Kč.
c) RM schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi městem Horšovský Týn a panem Jaroslavem
Weberem, sídlem Švabinského 563, 344 01 Domažlice, IČ 69253307.
d) RM pověřuje starostu podpisem této příkazní smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 29. Pacht části pozemku parc. č. 74 v k. ú. Horšovský Týn, zahrádka v lokalitě kláštera, díl
VIII/18 o výměře 290 m2
Usnesení
89/29
a) RM vzala na vědomí informaci OMIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr města
přenechat do nájmu/pachtu část pozemku parc. č. 74, ozn. jako díl VIII/18 o výměře 290 m 2
v k. ú. Horšovský Týn za účelem zřízení zahrádky, udržování a požívání případných výnosů
z propachtovaného pozemku. V průběhu lhůty byly městu doručeny tři žádosti.
b) RM schvaluje pacht části pozemku parc. č. 74, ozn. jako díl VIII/18 o výměře 290 m 2 v k. ú.
Horšovský Týn.
c) RM po projednání schvaluje návrh pachtovní smlouvy. Pacht se uzavírá na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné/pachtovné je stanoveno usnesením ZM (výše
nájemného 2,50 Kč/m2 je od roku 1999 každoročně navyšována o míru inflace).
d) RM pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 30. Aktualizace Organizačních pokynů k Anenské pouti 2022
Usnesení
89/30
a) RM projednala aktualizované „Organizační pokyny k Anenské pouti v Horšovském Týně“.
b) RM schvaluje aktualizované „Organizační pokyny k Anenské pouti v Horšovském Týně“.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 31. Aktualizace projektových záměrů ZŠ a MŠ - Strategickéhý rámec MAP
Usnesení
89/31
a) RM projednala aktualizaci projektových záměrů ZŠ a MŠ Horšovský Týn, které jsou přílohou
aktuálního Strategického rámce MAP. Strategický rámec slouží minimálně jako nezbytný
podklad a příloha pro žádosti o dotace z IROP.
b) RM souhlasí s aktualizací projektových záměrů ZŠ a MŠ Horšovský Týn.
c) RM postupuje věc k projednání do zasedání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 32. Cenová nabídka VZMR -„Oprava místní komunikace v Dolním Metelsku“
Usnesení
89/32
a) RM projednala výzvu k podání nabídky vč. smlouvy o dílo na zakázku malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Oprava místní komunikace v Dolním Metelsku“ a seznam
oslovovaných firem.
b) RM schválila výzvu k podání nabídky vč. smlouvy o dílo na zakázku malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Oprava místní komunikace v Dolním Metelsku“ a seznam
oslovovaných firem.
c) RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na zakázku
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava místní komunikace v Dolním Metelsku“
ve složení Pavel Novák, David Škopek, Martina Ježková (náhradník Ing. Josef Holeček)
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

18

Bod 33. Rozhodnutí o přiznání dotace na vyhotovení Lesních hospodářských plánů
Usnesení
89/33
RM bere na vědomí informaci o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) na vyhotovení
lesních hospodářských plánů ve výši 286.359 Kč, kterou obdrželo město Horšovský Týn od
Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 34. Závěr
Starosta města ukončil schůzi RM v 18:15 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 8.6.2022 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: 22.6.
Předběžné termíny zasedání ZM na I. pololetí 2022: 27.6. 2022
Zapsal: Ing. Eva Princlová
V Horšovském Týně 31.05.2022

Ing. Josef Holeček v. r.
starosta města

David Škopek v. r.
místostarosta

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že dokument je uveřejněn v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
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