Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 94
ze dne 10.8.2022 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
Omluven: Mgr. Renáta Karbanová, David Škopek
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 města Ing. Josef Holeček 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.
Konstatoval, že zápis z 93. schůze Rady města Horšovský Týn (dále jen RM) byl ověřovateli
ověřen a odpovídá skutečnosti. Nebyly podány žádné námitky proti zápisu. Jako zapisovatele
určil Ing. Evu Princlovou, tajemnici MěÚ.
Usnesení
94/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a Ivu Peteříkovou, kteří ho zároveň
podepisují.
b) RM schvaluje program 94. schůze Rady Města Horšovský Týn
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
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Bod 2. Projekt IROP – „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Horšovský Týn “
Usnesení
94/2
a) RM projednala Studii proveditelnosti do výzvy na kybernetickou bezpečnost v rámci IROP
2021-2027 předloženou tajemnicí MěÚ, kterou zpracovala ML Strategy s.r.o. na základě
uzavřené smlouvy.
b) RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci do výzvy na kybernetickou bezpečnost v rámci IROP
2021-2027 pro město Horšovský Týn na projekt „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města
Horšovský Týn“.
c) RM projednala cenovou nabídku na zpracování žádosti o dotaci do výzvy na kybernetickou
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bezpečnost v rámci IROP 2021-2027 na projekt „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města
Horšovský Týn“ předloženou firmou ML Strategy s.r.o., se sídlem Újezd nad Zbečnem 142, 270
24 Zbečno, IČO 03978427, DIČ CZ03978427, za nabídkovou cenu 15.000 Kč bez DPH, cena
včetně DPH činí 18.150 Kč.
d) RM souhlasí s předloženou cenovou nabídkou a s objednáním.
e) RM projednala návrh plné moci pro zastupování Ing. Josefa Holečka (starosty města) pro
Ing. Petru Lavičkovou (jednatelku firmy ML Strategy s.r.o.) ve věci podání žádosti o dotaci na
projekt „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Horšovský Týn“.
f) RM souhlasí s návrhem plné moci pro Ing. Lavičkovou.
g) RM pověřuje starostu podpisem plné moci.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší tajemnice, na vědomí OKSVV – úsek IT, OMIM a OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________

Bod 3. Projekt IROP – dotace do výzvy na eGovernment
Usnesení
94/3
a) RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci do výzvy na eGovernment v rámci IROP 2021-2027
pro město Horšovský Týn.
b) RM projednala cenovou nabídku na zpracování žádosti o dotaci do výzvy na eGovernment
v rámci IROP 2021-2027 předloženou firmou ML Strategy s.r.o., se sídlem Újezd nad Zbečnem
142, 270 24 Zbečno, IČO 03978427, DIČ CZ03978427, za nabídkovou cenu 15.000 Kč bez DPH,
cena včetně DPH činí 18.150 Kč.
c) RM souhlasí s předloženou cenovou nabídkou a s objednáním.
(3-3-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší tajemnice, na vědomí OKSVV – úsek IT, OMIM a OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________

Bod 4. Závěr

Starosta ukončil schůzi RM v 15:45 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 24.8.2022 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 II. pololetí 2022 jsou stanoveny takto: 7.9., 21.9., 5.10.,
19.10.,2.11., 16.11., 30.11., 14.12. 2022.
Předběžné termíny zasedání ZM na II. pololetí 2022: 12.09.2022
Zapsal: Ing. Eva Princlová
V Horšovském Týně 12.08.2022

Ing. Josef Holeček v. r.
starosta

Iva Peteříková v. r.
radní
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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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