Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 74
ze dne 20.10.2021 na MěÚ v Horšovském Týně
Místo schůze: kancelář starosty města, náměstí Republiky 52, H. Týn
Začátek schůze: 15:00 hodin
Přítomni: Ing. Josef Holeček, David Škopek, MUDr. Ondřej Plášil, Mgr. Renáta Karbanová,
Iva Peteříková
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 Ing. Josef Holeček (dále jen starosta) v 15:00 hod.
a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů RM, a že RM je schopna usnášet se
o všech bodech programu schůze.
Starosta konstatoval, že zápis ze 73. 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.
74/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a pana Davida Škopka, kteří ho
zároveň podepisují.
b) RM schvaluje program 74. schůze Rady Města Horšovský Týn
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 74. schůze
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze;
2. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2462/2, k. ú. Horšov;
3. Informace o revizi údajů katastru nemovitostí k. ú. Podražnice;
4. „Areál koupaliště v Horšovském Týně“ - komise pro otevírání a hodnocení nabídek;
5. Žádost o povolení oprav na pronajatém pozemku parc. č. 758/1, díl X/10, k. ú.
Horšovský Týn – zahrádka v lokalitě Smetanovo náměstí;
6. Žádost o udělení souhlasu k realizaci elektrické přípojky k pronajatému pozemku parc.
č. 350/1, díl II/1, k. ú. Horšovský Týn – zahrádka v lokalitě U tělocvičny;
7. Žádost o zřízení zahradního domku na nářadí na pronajatém pozemku parc. č. 758/1, díl
X/8, k. ú. Horšovský Týn – zahrádka v lokalitě Smetanovo náměstí;
8. Nájemní smlouva č. 96N20/30 k části pozemku parc. č. 2492/2, k. ú. Horšovský Týn
(ul. Pod Loretou);
9. Vyjádření ke stavbě: „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288“ –
ul Výhledy;
10. Kontrola hospodaření zřízených PO (ZŠ) za rok 2021 – předložení zprávy;
11. Návrh RO č. 5/2021;
12. Návrh na odpis pohledávek z roku 2010-2015;
13. Žádost o proplacení 2. splátky za údržbu veřejného prostranství – sekání trávy;
14. Žádost ve věci řešení parkování v ul. Karla Čapka;
15. Žádost ředitelky MŠ o schválení částečné úhrady stravného zaměstnanců MŠ;
16. Žádost o souhlas k zajištění nemovitosti č.p. 40 v Semošicích;
17. Pověření k zastupování jako opatrovníka;
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18. Smlouva o

bezúpl. př. – pozemky parc. č. 1243/97, 1343/98, k. ú. Semošice;
19. Žádost o výmaz věcných práv – OZ Lidická 2. etapa;
20. Smlouva o zřízení služeb. inž. sítě ke st.: „Vodovodní přípojka k čp. 26, Horšov“;
21. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vyhotovení PD na stavební akci „Horšovský Týn,
ul. Výhledy a J. Cimrmana – vodohospodářské řešení“;
22. Zápis z ÚIK – přípravné práce;
23. Smlouva o poskytnutí účelové dotace - Pečovatelská služba;
24. Dodatek č. 2 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV – OSPOD;
25. Dodatek č. 17 k nájemní smlouvě – HT lesy;
26. Možnost podání žádosti o dotaci na obnovu MK – Pivovarská ulice;
27. Směna pozemků s Plzeňským krajem
28. Návrh programu zasedání ZM č. 20
29. Návrhy OZV č. 1 a č. 2/2021 – rozbor MV ČR
30. Zrušení mandátní smlouvy na údržbu Podhájí
31. Pracovní jednání – návrh rozpočtu na rok 2022
32. Stanovení nového termínu ZM
33. Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace – výstavba chodníku v Horšově
34. Finanční dar Divadelnímu ochotnickému souboru
35. Závěr
Bod 2. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2462/2, k. ú. Horšov
Usnesení
74/2
a) RM projednala informaci OMIM o možnosti podání žádosti o bezúplatný převod pozemku
parc. č. 2462/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m 2, k. ú. Horšov, jehož
vlastníkem je ČR – hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Jedná se o stavbu místní komunikace, která je v pasportu místních komunikací
vedena jako „32b – cesta v Horšově“.
b) RM ukládá OMIM podat žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2462/2 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m 2, k. ú. Horšov z vlastnictví ČR – hospodařit
s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města.
Vlastní smlouva o převodu bude předložena ke schválení do jednání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
_________________________________________________________________________
Bod 3. Informace o revizi údajů katastru nemovitostí k. ú. Podražnice
Usnesení
74/3
RM vzala na vědomí informaci o výsledku revize údajů katastru nemovitostí katastrálního
území Podražnice dle Protokolů č. 1 - 2 a 44 předložených Katastrálním úřadem pro PK, KP
Domažlice.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
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Bod 4. „Areál koupaliště v H. Týně“ - komise pro otevírání a hodnocení nabídek
Usnesení
74/4
RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek v zadávacím řízení podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Areál koupaliště v Horšovském Týně“ ve složení: Ing.
Josef Holeček, zástupce firmy Obrys VAS, projektový ateliér s.r.o. Ing. arch. Ondřej Bláha,
zástupce firmy MSP, projektová kancelář s.r.o. Ing. arch. Václav Masopust, zástupce firmy
MAZEPPA s.r.o. Ing. Michal Cvikl, Milan Leroch, náhradník David Škopek.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 5. Žádost o povolení oprav na pronajatém pozemku parc. č. 758/1, díl X/10, k.ú.
Horšovský Týn – zahrádka v lokalitě Smetanovo náměstí
Usnesení
74/5
a) RM projednala žádost o povolení opravy plotu a vrátek, přívodu elektrické energie
a postavení zahradního domku na nářadí o rozměrech 4 x 2 m bez pevného základu na
pronajaté části pozemku parc. č. 758/1, k. ú. Horšovský Týn, ozn. jako díl X/10.
b) RM souhlasí s opravou plotu a vrátek a s umístěním zahradního domku na nářadí
o rozměrech 4 x 2 m bez pevného základu na pronajaté části pozemku parc. č. 758/1, k. ú.
Horšovský Týn, ozn. jako díl X/10.
c) RM nesouhlasí se zřízením přívodu elektrické energie k pronajaté části pozemku parc. č.
758/1, k.ú. Horšovský Týn, ozn. jako díl X/10.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 6. Žádost o udělení souhlasu k realizaci elektrické přípojky k pronajatému pozemku
parc. č. 350/1, díl II/1, k.ú. Horšovský Týn – zahrádka v lokalitě U tělocvičny
Usnesení
74/6
a) RM projednala žádost o udělení souhlasu k realizaci elektrické přípojky 220 V k pronajaté
části pozemku parc. č. 350/1, k. ú. Horšovský Týn ozn. jako díl II/1.
b) RM předběžně souhlasí s realizací elektrické přípojky 220 V k pronajaté části pozemku
parc. č. 350/1, k. ú. Horšovský Týn ozn. jako díl II/1 za podmínky, že nájemce předloží RM
ke schválení situaci z projektové dokumentace s umístěním kabelu NN.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Žádost o zřízení zahradního domku na nářadí na pronajatém pozemku parc. č.
758/1, díl X/8, k.ú. Horšovský Týn – zahrádka v lokalitě Smetanovo náměstí
Usnesení
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74/7
a) RM projednala žádost o povolení zřízení zahradního domku na nářadí o rozměrech 1,8 x 3
m bez pevného základu na pronajaté části pozemku parc. č. 758/1, k. ú. Horšovský Týn, ozn.
jako díl X/8.
b) RM souhlasí s umístěním zahradního domku na nářadí o rozměrech 1,8 x 3 m bez pevného
základu na pronajaté části pozemku parc. č. 758/1, k.ú. Horšovský Týn, ozn. jako díl X/8.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Nájemní smlouva č. 96N20/30 k části pozemku parc. č. 2492/2, k. ú.
Horšovský Týn (ul. Pod Loretou)
Usnesení
74/8
a) RM schvaluje návrh Nájemní smlouvy č. 96N20/30, která bude uzavřena mezi ČR –
Státním pozemkovým úřadem a městem Horšovský Týn. Jedná se o nájem části pozemku
parc. č. 2492/2 o výměře 1121 m2, k.ú. Horšovský Týn. Roční nájemné činí 458 Kč do data
nabytí právní moci stavebního povolení, výše ročního nájemného po nabytí právní moci
stavebního povolení činí 11.210 Kč, ročně bude navyšováno o míru inflace, smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou. Po ukončení stavby „Horšovský Týn – Pod Loretou“ (výstavba
komunikace) město požádá o převod části pozemku pod stavbou komunikace
b) RM pověřuje starostu podpisem Nájemní smlouvy č. 96N20/30.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 9. Vyjádření ke stavbě: „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km
8,288“ – ul. Výhledy
Usnesení
74/9
a) RM projednala žádost předloženou společností KTA technika s.r.o., Klatovská 100, 301 00
Plzeň, IČ 62618911 o vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673
v km 8,288 (ul. Výhledy). Součástí rekonstrukce železničního přejezdu je doplnění závor,
snímačů počítače náprav, umístění reléového domku a položení nových zabezpečovacích
kabelů SSZT. Na pozemcích města parc. č. 712/5, 2313/1, k.pú. Horšovský Týn je předpoklad
umístění reléového domku, pokládka kabelů zabezpečovacího zařízení a úprava chodníku
u železničního přejezdu. Před zahájením prací bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – služebnosti.
b) RM souhlasí se stavbou „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 (ul.
Výhledy) dle předložené situace za podmínek: 1. Podmínky pro vstup na pozemek města
dotčený stavbou určí správce místních komunikací a veřejného prostranství – BYTES HT
spol. s.r.o. Horšovský Týn, zhotovitel stavby uzavře před zahájením prací s touto společností
dohodu o užívání pozemku, 2. Před zahájením prací bude uzavřena smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. Návrh této smlouvy bude předložen do
další RM ke schválení.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 10. Kontrola hospodaření zřízených PO (ZŠ) za rok 2021 – předložení zprávy
Usnesení
74/10
a) RM projednala zprávu o provedené kontrole hospodaření s veřejnými prostředky
v minulých účetních obdobích se zaměřením na evidenci a stav finanční hotovosti
u příspěvkové organizace Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková
organizace, IČO 483430132.
b) RM ukládá řediteli ZŠ zavést kontrolní mechanismy a pořídit aplikace na elektronickou
evidenci pokladních operací, účetnictví a spisové služby.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 11. Návrh RO č. 5/2021
Usnesení
74/11
a) RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 5/2021 rozpočtu města Horšovský Týn na
rok 2021.
b) RM postupuje RO č. 5/2021 do zasedání ZM s doporučením věc schválit.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 12. Návrh na odpis pohledávek z roku 2010-2015
Usnesení
74/12
a) RM bere na vědomí odpis pohledávek z roku 2010-2015 za pokuty PO, ŽÚ, ODSH, OŽP
MÚHT, KPP Města Horšovský Týn, Městská policie a za náklady řízení z důvodu skončení
lhůty k vymožení pohledávek (prekluze). V případě pokut PO, ŽÚ, ODSH, OŽP MÚHT, KPP
Města Horšovský Týn a Městská policie se jedná o 75 dlužníků s pohledávkami v celkové
výši 203.850 Kč. V případě nákladů řízení se jedná o 49 dlužníků s pohledávkami v celkové
výši 48.500 Kč.
b) RM postupuje do zasedání ZM odpis pohledávek z roku 2010-2015 za pokuty PO, ŽÚ,
ODSH, OŽP MÚHT, KPP Města Horšovský Týn, Městská policie a za náklady řízení
z důvodu skončení lhůty k vymožení pohledávek (prekluze). V případě pokut se jedná
o pohledávky 7 dlužníků, v celkové výši 264.000 Kč. V případě nákladů řízení se jedná
o pohledávky 7 dlužníků v celkové výši 9.000 Kč.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 13. Žádost o proplacení 2. splátky za údržbu veřejného prostranství – sekání trávy
Usnesení
74/13
a) RM projednala žádost OS Hašov o vyplacení 2. splátky ve výši 8.000 Kč za splnění
závazků a úkolů dle smlouvy s městem, jejímž předmětem je údržba veřejné zeleně v části
Hašov za rok 2021. Oddělení ŽP MěÚ potvrdilo splnění závazků.
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b) RM souhlasí s vyplacením částky 8.000 Kč OS Hašov za splnění závazků dle dohody.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
_________________________________________________________________________
Bod 14. Žádost ve věci řešení parkování v ul. Karla Čapka, část Malé předměstí
Usnesení
74/14
a) RM projednala žádost členů SVJ Karla Čapka 136 – 141 o řešení situace týkající se
parkování osobních automobilů v ul. Karla Čapka, část Malé předměstí.
b) RM konstatuje, že se zpracovává dopravní studie na lokalitu „Malé předměstí“, týkající se
zřízení parkovacích míst a úpravu dopravní obslužnosti, ze které vyplynou možnosti řešení
lokality.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 15. Žádost ředitelky MŠ o schválení částečné úhrady stravného zaměstnanců MŠ
Usnesení
74/15
a) RM projednala žádost ředitelky MŠ Horšovský Týn o schválení možnosti použít část
úplaty na částečnou úhradu stravného zaměstnanců MŠ na základě změny § 33b) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
b) RM schvaluje použití části úplaty na částečnou úhradu stravného zaměstnanců MŠ dle
žádosti.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitelka MŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 16. Žádost o souhlas k zajištění nemovitosti č.p. 40 v Semošicích
Usnesení
74/16
a) RM projednala předloženou žádost odboru výstavby a územního plánování. Žádost se týká
souhlasu k zajištění nemovitosti č.p. 40, který je dle předloženého statického posudku
v havarijním stavu a mohlo by dojít k ohrožování osob v blízkosti daného objektu .
b) RM souhlasí se zabezpečením objektu č.p. 40 v Semošicích kvůli jeho havarijnímu stavu
tak, aby se zamezilo vstupu do objektu a aby nedocházelo k ohrožování okolních nemovitostí.
c) RM pověřuje odbor výstavby a územního plánování k zajištění objednávky firmy, která
vhodným způsobem zabezpečí nemovitost č.p. 40 v Semošicích tak, aby byl zamezen vstup
do objektu a dále aby nechal vypracovat cenovou nabídku na demolici objektu.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 17. Pověření k zastupování jako opatrovníka
Usnesení
74/17
a) 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
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posuzované, o návrhu na omezení svéprávnosti a opatrovnictví vedené u Okresního soudu
v Domažlicích pod č.j. 13 Nc 427/2021, 8 P a Nc 314/2021, 8 P a Nc 315/2021.
b) RM pověřuje pí. Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Horšovský Týn k zastupování Města Horšovský Týn jako účastníka řízení ve věci omezeného
ve svéprávnosti, o schválení právního jednání – změna bydliště, vedené u Okresního soudu
v Domažlicích pod č.j. 13 P 151/2021, 20 P a Nc 138/2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSVZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 18. Smlouva o bezúplatném převodu vl. práva k nemovitým věcem – pozemky parc.
č. 1243/97, 1343/98, k. ú. Semošice
Usnesení
74/18
a) RM projednala informaci OMIM o předložení návrhu Smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovitým věcem - pozemky parc. č. 1243/97, 1243/98 – vše ostatní
plocha, ostatní komunikace, k. ú. Semošice z vlastnictví ČR - hospodaření se svěřeným
majetkem – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město do vlastnictví města.
b) RM postupuje tento materiál do ZM s doporučením schválit předložený návrh smlouvy o
bezúplatném převodu pozemků parc. č. 1243/97, 1243/98, k. ú. Semošice a ukládá OMIM připravit podklady do ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 19. Žádost o výmaz věcných práv – OZ Lidická 2. etapa
Usnesení
74/19
a) RM projednala žádost o výmaz věcných práv (předkupní právo a výhrada práva zpětné
koupě) zatěžujících prodané pozemky v OZ Lidická II. etapa parc. č. 1582/124, 1582/132, 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.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 20. Smlouva o zřízení služeb. inž. sítě ke st.: „Vodovodní přípojka k čp. 26, Horšov“
Usnesení
74/20
a) RM schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 22021017.
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Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování inženýrské sítě –
vodovodní přípojka k čp. 26, Horšov a to na pozemku města parc. č. 2461/1 v k. ú. Horšov,
vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 605 Kč. Rozsah zatížení
pozemku věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 284-118/2021 ze dne
10.06.2021 vyhotoveného na náklady oprávněného.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 21. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vyhotovení PD na stavební akci „Horšovský
Týn, ul. Výhledy a J. Cimrmana – vodohospodářské řešení“
Usnesení
74/21
a) RM bere na vědomí informaci o úpravě rozsahu díla oproti uzavřené Smlouvě o dílo č.
2/2020 na vyhotovení projektové dokumentace na stavební akci „Horšovský Týn, ul. Výhledy
a J. Cimrmana – vodohospodářské řešení“. Vzhledem k nedořešeným majetkoprávním
vztahům v ulici Járy Cimrmana se akce rozdělí na dvě části a bude se pokračovat jen s ulicí
Výhledy, rozšířena o hlavní vodovodní řad k vodojemu.
b) RM po projednání schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2020 ke stavební
akci nově označené jako „Horšovský Týn, ul. Výhledy – vodohospodářské řešení“ mezi
městem Horšovský Týn a Ing. Michaelou Tanczošovou, MST-projekt, náměstí Republiky 59,
Horšovský Týn, IČ 03861082 za cenu 362.000 Kč bez DPH oproti původní ceně 370.000 Kč
bez DPH.
c) RM pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 1.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 22. Zápis z ÚIK – přípravné práce
Usnesení
74/22
a) RM bere na vědomí zápis z jednání Ústřední inventarizační komise.
b) RM na návrh ÚIK schvaluje vyřazení majetku města na středisku správa v celkové částce
153.360,08 Kč, na středisku pečovatelská služba v celkové hodnotě 44.005 Kč a na středisku
knihovna v celkové hodnotě 17.000 Kč (nefunkční telefonní přístroje, poškozené kancelářské
židle a nábytek, nefunkční PC, chladnička, televizor atd.) dle jednotlivých zápisů na
Protokolech o vyřazení majetku.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 23. Smlouva o poskytnutí účelové dotace - Pečovatelská služba
Usnesení
74/23
a) RM bere na vědomí návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 38692021 podle § 10a
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zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmětem smlouvy je poskytnutí
účelové finanční dotace ve výši 68.047 Kč z vyhlášeného dotačního titulu Program podpory
sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi.
Poskytovatelem je Plzeňský kraj.
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OSZV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 24. Dodatek č. 2 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV - OSPOD
Usnesení
74/24
RM bere na vědomí dodatek č. 2 k rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
z kapitoly 313 MPSV na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané ORP v agendě OSPOD ve
výši 108.378 Kč za účelem poskytnutí mimořádných odměn – vystavení se riziku nákazy
z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s fyzickými osobami –
opatření COVID – 19.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OSZV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 25. Dodatek č. 17 k nájemní smlouvě – HT lesy
Usnesení
74/25
a) RM projednala návrh dodatku č. 17 k nájemní smlouvě uzavřené dne 2.1.1998 mezi
městem Horšovský Týn a společností Horšovskotýnské lesy, spol. s r. o. o přenechání majetku
k dočasnému užívání. Důvodem je změna lesního hospodářského plánu pro majetek města
Horšovský Týn od 1.1.2021 (LHC Město Horšovský Týn 302 401).
b) RM schvaluje znění Dodatku č. 17.
c) RM pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 17
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 26. Možnost podání žádosti o dotaci na obnovu MK – Pivovarská ulice
Usnesení
74/26
a) RM souhlasí s podáním žádosti z dotačního titulu MMR – Podpora obnovy místních
komunikací na akci Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně.
b) RM projednala návrh příkazní smlouvy mezi městem a společností DOMOZA projekt
s.r.o., IČO 28145089 se sídlem Teslova 1202/3 Plzeň (Příkazník), kterou se příkazník
zavazuje pro město Horšovský Týn (příkazce) zpracovat žádost o dotaci v rámci programu
MMR ČR na akci Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně za celkovou cenu
15.000 Kč bez DPH za zpracování žádosti a v případě schválení projektu 2% z objemu
přiznané dotace v Kč bez DPH, min. 20.000 Kč bez DPH.
c) RM schvaluje příkazní smlouvu.
d) RM pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 27. Směna pozemků s Plzeňským krajem
Usnesení
74/27
RM pověřuje starostu jednáním ve věci směny komunikace Plzeňská ul a ul. 5.května
a náměstí Republiky.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod. 28. Návrh programu zasedání ZM č. 20
Usnesení
74/28 RM schvaluje návrh programu zasedání ZM č. 20, které se koná dne 01.11.2021 v sále
MKZ, nám. Republiky 105.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 29. – Návrhy OZV č. 1 a č. 2/2021 – rozbor MV ČR
Usnesení
74/29
a) RM vzala na vědomí rozbor návrhů OZV města Horšovský Týn č. 1/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství a OZV města Horšovský Týn č. 2/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se závěrem, že návrhy nebyly
shledány v rozporu se zákonem.
b) RM postupuje věc do zasedání ZM s doporučením obě OZV vydat.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
_________________________________________________________________________
Bod 30. - Zrušení mandátní smlouvy na údržbu Podhájí
Usnesení
74/30
a) RM projednala návrh místostarosty na podání výpovědi mandátní smlouvy uzavřené mezi
městem Horšovský Týn a společností BYTES HT spol. s r.o. se sídlem Pivovarská 22, 346 01
Horšovský Týn, IČ 25246097. Předmětem činnosti je výkon správy nemovitých a movitých
věcí umístěných v areálu rekreační oblasti Podhájí u Horšovského Týna. Důvodem ukončení
je uzavřením mandátní smlouvy na správu veškerého movitého a nemovitého majetku, kde je
již areál zahrnut.
b) RM souhlasí s ukončením mandátní smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 31. Pracovní jednání – návrh rozpočtu na rok 2022
Usnesení
74/31
RM tímto ukládá starostovi svolat pracovní jednání ZM k návrhu rozpočtu města Horšovský
Týn na rok 2022 na 8.11.2021 od 17:00 hodin na zasedací místnosti MěÚ H. Týn.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, zastupitelé, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 32. Stanovení nového termínu ZM
Usnesení
74/32
RM na návrh starosty schvaluje posunutí termínu zasedání Zastupitelstva města Horšovský
Týn z termínu 06.12.2021 na nový termín 13.12.2021 od 17:00 hod v sále MKZ H. Týn.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, OKSVV, na vědomí vedoucí, ředitelé. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 33. - Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace – výstavba chodníku v Horšově
Usnesení
74/33
a)RM projednala návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi městem Horšovský Týn
a Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 18 Plzeň, na akci Výstavba chodníku v Horšově ve
výši 300.000 Kč. Termín dosažení účelu dotace je stanoven smlouvou do 31.08.2022.
b) RM souhlasí se zněním smlouvy o poskytnutí účelové dotace na akci Výstavba chodníku
v Horšově.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, na vědomí OMIM, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 34. - Finanční dar Divadelnímu ochotnickému souboru
Usnesení
74/34
a) RM u příležitosti 50. výročí založení Divadelního ochotnického souboru projednala
poskytnutí finančního daru Divadelnímu ochotnickému souboru při MKZ Horšovský Týn za
významné obohacení kulturního života ve městě a vzornou reprezentaci při soutěžních
přehlídkách v předložené výši.
b) RM schvaluje poskytnutí finančního daru.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ, MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 35. - Závěr
Starosta města ukončil schůzi RM v 17:30 hod.
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Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 03.11.2021 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 II. pololetí 2021 jsou stanoveny takto: 24.11., 08.12.2021,
16.12.2021.
Předběžné termíny zasedání ZM na II. pololetí 2021: 01.11. a 13.12. 2021.
Zapsala: Ing. Eva Princlová
tajemnice MěÚ

V Horšovském Týně 26.10.2021

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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