Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 61
ze dne 31.03.2021 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
Omluvena: 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 jednání.
Starosta konstatoval, že zápis z 60. schůze Rady města Horšovský Týn (dále jen RM) byl
ověřovateli ověřen a odpovídá skutečnosti. Nebyly podány žádné námitky proti zápisu. Jako
zapisovatele určil starosta pana Davida Škopka, místostarostu města.
61/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a David Škopka, kteří ho
zároveň podepisují.
b) RM schvaluje program 61. schůze Rady Města Horšovský Týn
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 61. schůze
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze;
2. Žádost o souhlas se stavbou vodovodní přípojky k čp. 13, Pivovarská ul.;
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – stavba Horšovský Týn,
DO parc.č. 477/10;
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – stavba Horšovský Týn,
DO, R 25 – R 205, kabel NN;
5. Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu na část pozemku parc.č. 2290 v k.ú. H. Týn ;
6. Smlouva o nájmu části poz. parc. č. 2382/1 v k.ú. H.Týn;
7. Žádost o vyjádření ke stavbě - H. Týn, DO p.č. 620/1 přeložka kNN;
8. Informace o předání movitého majeku;
9. Stavba oplocení u rodinného domu čp. 25, Nová Ves;
10. Smlouva o bezúplatném převodu – pozemek parc.č. 2459/1 v k.ú. Horšov;
11. Smlouva příkazní – administrace ZŘ na veřejnou zakázku stavební práce
akce ,,Mezinárodní cyklstezka CT3 H. Týn - Semošice“;
12. Dodatek č. 2 ke smlouvě DIMATEX CS;
13. Nabídka letů vrtulníkem pro veřejnost 09.05.2021;
14. Žádost o podporu domova Clementas Janovice;
15. Žádost o souhlas s použitím rezervního fondu ZŠ pro nákup LED osvětlení;
16. Žádost o schválení školného v ZUŠ na rok 2121/22;
17. Projednání žádostí o snížení nájemného z důvodu nouzového stavu;
18. Schválení Pravidel přidělování bytů v majetku města Horšovský Týn;
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19. Informace o projektu WiFi4EU;
20. Vyhlášení termínu konání zápisu do MŠ;
21. Informace o prázdninovém provozu MŠ;
22. Projednání návrhu nového pracovního řádu MěÚ;
23. Projednání návrhu - Vnitřní předpis č. 12;
24. Projednání návrhu - Vnitřní předpis č. 18;
25. Informace tajemnice o prodloužení účinnosti usnesení vlády ČR č. 199;
26. Dohoda o využívání městského kamerového monitorovacího systému;
27. Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 617, k.ú. Kocourov u Horšovského Týna
28. Závěr
Bod 2. Žádost o souhlas se stavbou vodovodní přípojky k čp. 13, Pivovarská ul.
Usnesení
61/2
a) RM projednala předloženou žádost o souhlas se stavbou nové vodovodní přípojky k čp.
13, Pivovarská ul. s napojením na hlavní vodovodní řad v pozemku města parc.č. 2313/1, kú.
Horšovský Týn dle projektové dokumentace vyhotovené společností H.T. Projekt spol.s.r.o.,
Pivovarská 23, Horšovský Týn, datum 9/2018, č. zak. 12/18;
b) RM souhlasí se stavbou dle předložené projektové dokumentace za podmínek, že: 1. ke
stavbě vodovodní přípojky dojde nejpozději při realizaci rekonstrukce Pivovarské ul., 2.
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. 3. bude uzavřena smlouva o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
c) RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uložené v
pozemku města KN 2313/1, k.ú. Horšovský Týn, která bude uzavřena mezi městem
Horšovský Týn a žadatelem (strana oprávněná). Služebnost bude zřízena za jednorázovou
úplatu ve výši 20 Kč/bm + DPH v platné výši, minimální sazba 500 Kč + DPH v platné výši.
Rozsah zatížení pozemku služebností bude vyznačen po dokončení stavby v geometrickém
plánu.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – stavba Horšovský Týn,
DO parc. č. 477/10
Usnesení
61/3
a) RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-0017521/SOBS/VB1„Horšovský Týn, DO p.č. 477/10 – kNN“, která se
dotkne pozemku města KN 477/1, k.ú. Horšovský Týn. Smlouva bude uzavřena mezi městem
Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou náhradu, která bude stanovena dle znaleckého posudku, vyhotoveného na
náklady oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce a.s. a to až na základě skutečného
provedení stavby - tedy před uzavřením vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. Rozsah
zatížení pozemku bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího
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oprávněného. Celkové zatížení pozemku činí cca 5 bm + 1 přípojkový pilíř.
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – stavba Horšovský Týn,
DO, R 25 – R 205, kabel NN
Usnesení
61/4
a) RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-0007808/SOBS VB/1 „Horšovský Týn, DO R25 - R205 – kabel NN“, která
se dotkne pozemků města KN 2578/26, 574/2, 2578/27, 2652/2, 2653/1, 2313/1, 2313/5,
2652/3, k.ú. Horšovský Týn. Smlouva bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a
společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou
náhradu, která bude stanovena dle znaleckého posudku, vyhotoveného na náklady
oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce a.s. a to až na základě skutečného provedení
stavby - tedy před uzavřením vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. Rozsah zatížení
pozemku bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího
oprávněného. Celkové zatížení pozemku činí cca 118 bm.
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Řeší OMIM, starosta, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 5. Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 2290 v k.ú.
H. Týn
Usnesení
61/5
a) RM projednala žádost o prodloužení Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2290 v k. ú.
Horšovský Týn o výměře 3 m2.
b) RM souhlasí s prodloužením Smlouvy o nájmu pozemku. Doba nájmu bude prodloužena
do 31.12.2025.
c) RM po projednání schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku.
d) RM pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 1.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 6. Smlouva o nájmu části poz. parc. č. 2382/1 v k. ú. H. Týn
Usnesení
61/6
a) RM vzala na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn
záměr města přenechat do nájmu část pozemku parc. č. 2382/1 v k. ú. Horšovský Týn
o výměře 10 m2 za účelem rozšíření vjezdu na pozemek 1205/4 v k. ú. Horšovský Týn.
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b) RM po projednání schvaluje návrh Smlouvy o nájmu pozemku. Nájem se uzavírá na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné 10 Kč/m2/rok bude každoročně navyšováno
o inflační koeficient uznaný státem a zveřejněný ČSÚ.
c) RM pověřuje starostu podpisem této Smlouvy o nájmu pozemku.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Žádost o vyjádření ke stavbě - H. Týn, DO p.č. 620/1 přeložka kNN
Usnesení
61/7
a) RM projednala žádost projektanta společnosti STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281,
Horšovský Týn o vyjádření ke stavbě „ H. Týn, DO, p.č. 620/1 – přel. kNN“, která se dotkne
pozemku města parc. č. 620/1, k. ú. Horšovský Týn. V rámci této stavby bude položeno nové
zemní kabelové vedení NN - jedná se o překládku sítě NN z důvodu výstavby nové loděnice
na předmětném pozemku. Zároveň dojde k demontáži části stávajícího vedení NN. Sousední
pozemek parc.č. 2310 nebude stavbou dotčen.
b) RM souhlasí se stavbou dle předložené situace. Podmínky pro vstup na pozemek města
dotčeného 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 pozemků.
c) RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IZ-12-0001038/1/VB „H. Týn, DO, p.č. 620/1 – přel. kNN“, která se dotkne
pozemku města parc.č. 620/1 k.ú. Horšovský Týn. Smlouva bude uzavřena mezi městem
Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč. Rozsah zatížení pozemku bude vyznačen v
geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného. Celkové zatížení
pozemku činí cca 32,72 m2.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Informace o předání movitého majetku
Usnesení
61/8
RM bere na vědomí informaci o předání movitého majetku – 2 ks netkaných textilií
aradekorů s názvem „Eden“ a „Podzim“ městu Kdyně dle uzavřené Darovací smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 9. Stavba oplocení u rodinného domu čp. 25, Nová Ves
Usnesení
61/9
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a) RM projednala předloženou žádost o vyjádření ke stavbě nového oplocení u rodinného
domu čp. 25, Nová Ves. K žádosti byla předložena jednoduchá projektová dokumentace
vyhotovená 16.3.2021. Oplocení navazuje na stávající plot, délka je 50 m. Plot bude vystavěn
na hranici pozemků parc. č. 1557/2 a 1559, které jsou ve vlastnictví žadatele a pozemku města
parc.č. 2576/35 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Horšovský Týn. Bude tvořen 2
řady tvarovek a sloupky, prostor mezi sloupky bude tvořit dřevěná výplň, součástí bude
vjezdová brána.
b) RM souhlasí se stavbou oplocení dle předložené projektové dokumentace, za podmínky, že
oplocení bude umístěno na pozemku žadatele, v případě zásahu do pozemku města parc. č.
2576/35 bude uveden do původního stavu.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 10. Smlouva o bezúplatném převodu – pozemek parc. č. 2459/1 v k. ú. Horšov
Usnesení
61/10
a) RM projednala informaci odboru MIM o předložení návrhu Smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovitým věcem - pozemek parc. č. 2459/1, k. ú. Horšov
z vlastnictví ČR - hospodaření se svěřeným majetkem – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví města.
b) RM postupuje tento materiál do jednání ZM s doporučením schválit předložený návrh
smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 2459/1, k. ú. Horšov a ukládá odboru MIM
připravit podklady pro jednání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 11. Smlouva příkazní – administrace ZŘ na veřejnou zakázku stavební práce
akce ,,Mezinárodní cyklostezka CT3 H. Týn - Semošice“
Usnesení
61/11
a) RM projednala nabídku společnosti MAZEPPA s.r.o., Barrandova 404/28, Plzeň na
administraci veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby „Mezinárodní cyklostezka CT3
Horšovský Týn – Semošice“ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016
Sb. ve výši 40.000 Kč + DPH 21%, celková cena včetně DPH činí 48.400 Kč a návrh příkazní
smlouvy č. 014-ZPR-21.
b) RM schvaluje předloženou nabídku společnosti MAZEPPA s.r.o.
c) RM schvaluje návrh Příkazní smlouvy č. 014-ZPR-21 mezi městem Horšovský Týn
a společností MAZEPPA s.r.o., IČ 27187039, Barrandova 404/28, Plzeň.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 12. Dodatek č. 2 ke smlouvě DIMATEX CS, spol. s r.o.
Usnesení
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61/12
a) RM projednala návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci na vývoz textilu s firmou
DIMATEX CS, s.r.o., se sídlem Stará ul. 24, Stráž nad Nisou, o navýšení částky za umístění
kontejnerů v katastru města Horšovský Týn a to o 400 Kč + DPH/rok/kontejner. Celková cena
za umístění jednoho kontejneru činí tedy 2.400 Kč + DPH.
b) RM schvaluje návrh Dodatku č. 2 s firmou DIMATEX CS, s.r.o., se sídlem Stará ul. 24,
Stráž nad Nisou.
c) RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, OŽP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 13. Nabídka letů vrtulníkem pro veřejnost 09.05.2021
61/13
RM bere na vědomí informaci o organizování akce nabídky letu vrtulníkem pro veřejnost
v termínu 09.05.2021 od společnosti HELI CZECH, s.r.o.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 14. Žádost o podporu domova Clementas Janovice
61/14
a) RM projednala žádost o vyjádření podpory domovu Clementas Janovice 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.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje KS, starosta. RM vyřadit z usnesení.
Bod 15. Žádost o souhlas s použitím rezervního fondu ZŠ pro nákup LED osvětlení
Usnesení
61/15
a) RM projednala žádost o souhlas s použitím peněz z rezervního fondu Základní školy
Horšovský Týn, kterou předložil ředitel ZŠ. Celkem se jedná o převedení 190.472,58 Kč a
částka bude použita na nákup LED osvětlení pro vnitřní prostory školy – šatny, dílny,
jídelnu, učebny a chodby.
b) RM souhlasí s použitím rezervního fondu ZŠ Horšovský Týn, dle předložené žádosti
v celkové výši 190.472,58 Kč.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitel ZŠ, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 16. Žádost o schválení školného v ZUŠ na rok 2021/22
Usnesení
61/16
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a) RM projednala žádost ředitelky ZUŠ Horšovský Týn o schválení snížení školného o 100
Kč za pololetí pro všechny vyučované obory na školní rok 2021/2022.
b) RM schvaluje snížení školného dle předloženého návrhu v ZUŠ Horšovský Týn pro školní
rok 2021/22 o 100 Kč za pololetí pro všechny vyučované obory na školní rok 2021/2022.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitelka ZUŠ, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 17. Žádosti o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání
Usnesení
61/17
a) RM projednala žádost o poskytnutí slevy z nájemného prostoru sloužícího k podnikání na
adrese nám. Republiky 102, H. Týn, 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 březen 2021;
c) 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;
d) RM souhlasí s poskytnutím slevy z nájemného z prostoru sloužícího k podnikání ve výši
100 % za měsíc březen 2021.
e) 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;
f) 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 18. Schválení Pravidel přidělování bytů v majetku města Horšovský Týn
Usnesení
61/18
a) RM projednala revidovaný návrh pravidel pro přidělování bytů v majetku města
Horšovský Týn a zásady pro přidělování bytů zvláštního určení, které byly
připomínkovány dozorovým orgánem MV ČR (RM 47 bod. 3 písm. a).
b) RM schvaluje Pravidla přidělování bytů v majetku města Horšovský Týn a zásady pro
přidělování bytů zvláštního určení s účinností od 1.5.2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT spol. s r.o., na vědomí OFŠ, OSV - Kvítková. Pro účely RM vyřadit z
usnesení.
Bod 19. Informace o projektu WiFi4EU
Usnesení
61/19
a) RM projednala nabídku na realizaci Projektu WiFi4EU v rámci grantové výzvy projektu
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WIFI4EU od firmy UNITED NETWORKS SE, Nepomucká 1232/215, 326 00 Plzeň, IČO
03579051 za cenu 15.000,- EUR včetně 21% DPH. Tato částka bude hrazena evropskou
agenturou přímo zhotoviteli na základě již schválené dotace, nulová spoluúčast města.
b) RM souhlasí s nabídkou na realizaci Projektu WiFi4EU;
c) RM schvaluje Smlouvu o dílo č. WIFI4EU/202103 mezi městem Horšovský Týn a firmou
UNITED NETWORKS SE, Nepomucká 1232/215, 326 00 Plzeň, IČ: 03579051;
d) RM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo č. WIFI4EU/202103.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 20. Vyhlášení termínu konání zápisu do MŠ
Usnesení
61/20
RM bere na vědomí sdělení ředitelky MŠ Horšovský Týn ve věci zápisu dětí do
mateřské školy na školní rok 2021/2022, který se uskuteční ve dnech 03. - 13.05.2021 v obou
budovách MŠ. Přijímací řízení je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let
věku.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitelka MŠ, pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 21. Informace o prázdninovém provozu MŠ
Usnesení
61/21
RM bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Horšovský Týn, okres Domažlice,
příspěvková organizace o uzavření MŠ o hlavních prázdninách. V době od 05.07. – 07.08.
2021 bude uzavřena MŠ Vančurova. MŠ Pionýrů bude uzavřena od 26.07. – 28.08.2021. Obě
zařízení budou uzavřena od 26.07. do 05.08.2021. Rodiče budou o tomto opatření včas
informováni.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitelka MŠ, pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 22. Projednání návrhu nového pracovního řádu MěÚ
Usnesení
61/22
a) RM projednala návrh aktualizovaného Vnitřního předpisu č. 3 - Pracovního řádu
Městského úřadu v Horšovském Týně, který předložila tajemnice.
b) RM schvaluje Vnitřní předpis č. 3 – Pracovní řád Městského úřadu v Horšovském Týně
s účinností od 01.04.2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje tajemnice, na vědomí všem vedoucím odborů, vedoucí knihovny, MP. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 23. Vnitřní předpis č. 12 - projednání návrhu
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Usnesení
61/23
a) RM projednala návrh vnitřního předpisu - Vnitřní předpis č. 12 - Směrnice pro poskytování
peněžitého příspěvku na stravování zaměstnancům MěÚ Horšovský Týn a uvolněným členům
zastupitelstva města Horšovský Týn, který předložila tajemnice.
b) RM schvaluje Vnitřní předpis č. 12 - Směrnice pro poskytování peněžitého příspěvku na
stravování zaměstnancům MěÚ Horšovský Týn a uvolněným členům zastupitelstva města
Horšovský Týn s účinností od 1.4.2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje tajemnice, na vědomí OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 24. Vnitřní předpis č. 18 - projednání návrhu
Usnesení
61/24
a) RM projednala návrh vnitřního předpisu - Vnitřní předpis č. 18 - Zásady používání
Sociálního fondu Města Horšovský Týn, který předložila tajemnice.
b) RM schvaluje Vnitřní předpis č. 18 - Zásady používání Sociálního fondu Města Horšovský
Týn, s účinností od 1.4.2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje tajemnice, na vědomí OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 25. Informace tajemnice o prodloužení účinnosti usnesení vlády ČR č. 199
Usnesení
61/25
a) RM bere na vědomí informaci tajemnice MěÚ Horšovský Týn o prodloužení účinnosti
usnesení vlády ČR č. 199, které ukládalo orgánům veřejné moci a správním orgánům zahájení
omezeného provozu vyplývajícího z nouzového stavu do 11.04.2021;
b) RM schvaluje úpravu doby úředních hodin MěÚ po dobu trvání nouzového stavu takto:
pondělí a středa 07:30 – 11:30, 12:00 – 16:30 hodin.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje tajemnice, KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 26. Dohoda o využívání městského kamerového monitorovacího systému
Usnesení
61/26
a) RM projednala návrh Dohody o využívání městského kamerového monitorovacího
systému mezi městem Horšovský Týn a Českou republikou - Krajským ředitelstvím
policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň, IČ 75151529 předložený
místostarostou.
b) RM schvaluje návrh Dohody o využívání městského kamerového monitorovacího systému
mezi městem Horšovský Týn a Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie
Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň, IČ 75151529.
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c) RM pověřuje starostu podpisem
monitorovacího systému.

Dohody o využívání městského kamerového

(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
__________________________________________________________________________
Bod 27. Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 617, k. ú. Kocourov u Horšovského Týna
Usnesení
61/27
a) RM projednala informaci OMIM o nutnosti provedení vypořádání majetkoprávních vztahů
v rámci přípravy projektové dokumentace opravy rybníka v Kocourově pod stavbou hráze,
nacházející se z části na pozemku parc. č. 617 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 105
m2, k. ú. Kocourov, jehož vlastníkem je ČR – hospodařit s majetkem státu Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
b) RM ukládá OMIM podat žádost o úplatný převod vlastníkovi pozemku parc. č. 617, k. ú.
Kocourov 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 28. Závěr
Starosta města ukončil schůzi RM v 17:45 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 14.04.2021 v kanceláři starosty. V den konání
RM se koná od 7:30 hodin porada za účasti starosty, místostarosty, tajemnice, vedoucích
odboru MIM, výstavby a ÚP, OFŠ a jednatele Bytes HT.
Předběžné termíny schůze RM na I. pololetí 2021 jsou stanoveny takto: 28.04., 12.05., 26.05.,
09.06., 23.06.2021.
Předběžné termíny zasedání ZM na I. pololetí 2021: 10.05., 21.06.2021
Zapsal: Škopek David - místostarosta
V Horšovském Týně 07.04.2021

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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