Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 67
ze dne 23.06.2021 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, David Škopek
Omluvena: 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 města Ing. Josef Holeček (dále jen starosta) v 15:00 hod.
a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů RM, a že RM je schopna usnášet se
o všech bodech programu schůze.
Starosta konstatoval, že zápis z 66. 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.
67/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a pana Davida Škopka, kteří ho
zároveň podepisují.
b) RM schvaluje program 67. schůze Rady Města Horšovský Týn
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 67. schůze
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze;
2. Kontrola usnesení ZM č. 18 ze dne 21.06.2021;
3. Nabídka na administraci veřejné zakázky „Koupaliště Horšovský Týn“;
4. Ukončení pachtovní smlouvy - pacht části pozemku parc. č. 758/1 v k. ú. H. Týn;
5. Mezinár. cyklostezka CT3 Horšovský Týn - Semošice archeologický výzkum;
6. Mezinárodní cyklostezka CT3 Horšovský Týn – Semošice zajištění výkonu koordinátora
BOZP;
7. Dolní Metelsko – oprava MVN p.č. 323 KN archeologický výzkum;
8. Veřejná zakázka „Tasnovice – vrt HV-1“
9. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – zahrada na pozemku parc. č. 350/1, díl II/4
v k. ú. Horšovský Týn
10. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, SÚS - přeložka kNN“ (stavba
mostu Littrowa ul.) - doplnění o kVN;
11. Smlouva o zříz. služebnosti inženýr. sítě ke stavbě: „Vodovodní přípojka k parc. č.
1565/5, Nová Ves.“;
12. Žádost o odkoupení části poz. parc. č. 2975/1, 2973, 2969, k.ú. Horšovský Týn, ul.
Výhledy;
13. Oznámení o zahájení motokrosové sezóny;
14. Žádost o poskytnutí částky za údržbu VP v části Horní Metelsko;
15. Žádost o poskytnutí částky za údržbu VP v části Semošice;
16. Žádost o poskytnutí částky za údržbu VP v části Svinná;
17. Odměny ředitelům škol;
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18. Finanční dar spolku SH ČMS – SD;
19. Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu Plzeňského kraje;
20. Smlouva o využití obecního systému OH a zajištění zpětného odběru elektrozařízení;
21. Restaurování sochy sv. Donáta;
22. Kamerový systém – rozšíření;
23. Pořízení vozidla pro potřeby MěÚ;
24. Přidělení dotace Svazu tělesně postižených v ČR, z.s.;
25. Zpráva o konání valné hromady Horšovskotýnských lesů, spol. s r.o.;
26. Žádost o povolení místní výstavy hospodářského zvířectva - pouť 2021;
27. Technický dozor stavby – akce Mezinárodní cyklostezka CT3 H. Týn – Semošice;
28. Výsledky VŘ - „Mezinárodní cyklostezka CT3 H. Týn – Semošice“;
29. Žádost o pronájem sklepního prostoru na poz. parc.č. 865 v k. ú. Tasnovice (tvrz)
30. Bažantnice – hluková studie;
31. Přeložka ČEZ – 620/1
32. Odměny ředitelům p.o.
33. Žádost o souhlas s konáním akce v rámci předvolební kampaně
34. Žádost o výpůjčku kempu v Podhájí
35. Závěr
Bod 2. Kontrola usnesení ZM č. 18 ze dne 21.06.2021
Usnesení ze zasedání ZM č. 18/2021 konaného dne 21.06.2021
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 18. 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. 17 ze dne 10.05.2021. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
04. bere na vědomí zprávu z jednání Finančního výboru ZM. Vyřizuje KS, pro účely RM
vyřadit z usnesení.
05. bere na vědomí zprávu, že se Kontrolní výbor nesešel. Vyřizuje KS, pro účely RM
vyřadit z usnesení.
06. schvaluje záměr města prodat části pozemků parc. č. 1586/15, 1586/16, 1587/1 v k ú.
Horšov, ze kterých budou utvořeny 2 stavební pozemky za účelem výstavby RD, každý
o výměře cca 1192 m2, přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem. Minimální
výše kupní ceny je stanovena ve výši 1200 Kč/m2, která bude navýšena o sazbu DPH. Prodej
pozemku se uskuteční za těchto podmínek:
 kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci (poměrnou část
nákladů na vyhotovení geometrického plánu, správní poplatek pro vklad práva do katastru
nemovitostí)
 kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy,
 zájemce je povinen uhradit městu peněžní jistotu ve výši 50.000 Kč za žádost, která se
stává součástí kupní ceny. Odstoupí-li zájemce od svého záměru po rozhodnutí o jeho
žádosti (nabídce) v zastupitelstvu města, peněžní jistota propadá ve prospěch města.
 na prodávaných pozemcích bude zřízeno předkupní právo jako věcné právo. V případě, že
kupující bude prodávat nebo jinak převádět předmět koupě na třetí osobu, je povinen jej
za stejnou cenu, za kterou jej koupil od prodávajícího, nabídnout zpět prodávajícímu,
předkupní právo bude zřízeno min. do doby kolaudace stavby RD (resp. den vydání
dokladu o přidělení čísla popisného);
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kupní smlouva bude obsahovat ujednání o výhradě zpětné koupě, kterou vznikne
kupujícímu povinnost převést na požádání věc prodávajícímu za úplatu zpět, pokud
kupující nezíská kolaudační souhlas k užívání RD na prodávaném pozemku resp. doklad o
přidělení čísla popisného na prodávaném pozemku do 5let ode dne uzavření kupní
smlouvy. Výše úplaty bude shodná s výší kupní ceny při prodeji pozemku;
kupující bude povinen zaplatit smluvní pokutu v případě, že nedokončí na prodávaném
pozemku do 5let od podpisu kupní smlouvy stavbu rodinného domu, ve výši 100.000 Kč,
se splatností do 60 dnů ode dne doručení výzvy. V případě, že smluvní pokuta nebude
uhrazena včas a v předepsané výši, určuje se penále ve výši 0,05% z dlužné částky za
každý den prodlení; zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku prodávajícího na
náhradu škody, kterou kupující porušením smluvních povinností plynoucích z uzavřených
smluv způsobil, a to v plné výši;
nabídka - žádost musí dále obsahovat doklad potvrzující bezdlužnost žadatele zájemce
vůči městu Horšovský Týn a společností města – postačí formou čestného prohlášení a že
není s městem v soudním sporu
žádosti – nabídky se podávají na konkrétní parcely (díl 1 a díl 2 – po vyhotovení
geometrického plánu budou díly označeny novým parcelním číslem), při více zájemcích
o jednu parcelu bude o prodeji rozhodnuto na ZM obálkovou metodou nejvyšší cenové
nabídce. Žádosti o koupi předložené na MěÚ Horšovský Týn před zveřejněním výzvy –
záměru prodat pozemky nebudou brány na zřetel.
Město si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku nebo záměr prodeje kdykoliv bez
udání důvodu zrušit. Žadatel nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti
s podáním nabídky či za ztrátu času. n Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.

07. schvaluje prodej pozemků parc. č. 1058/43 o výměře 166 m2 a parc. č. 1058/44 o výměře
208 m2 vše trvalý travní porost v k. ú. Horšovský Týn za kupní cenu 100 Kč/ m2 za těchto
podmínek: a) kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy, b) kupující
hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku (správní poplatek za vklad práva do
katastru nemovitostí). Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
08. schvaluje Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola
Horšovský Týn, kterým dojde k rozšíření Přílohy č. 1 – Přehled svěřeného majetku o nové
položky (MŠ Pionýrů 154). Celková částka převáděného majetku činí 14.335 Kč. Vyřizuje
OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
09. schvaluje podání žádosti o odkoupení pozemků parc. č. 2050 - zahrada o výměře 134 m2
a parc. č. 2052 - zahrada o výměře 345 m 2, vše v k. ú. Podražnice od ČR - příslušnost
hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, se sídlem Husinecká
1024/11 a, Praha 3 – Žižkov do vlastnictví města za cenu stanovenou dle znaleckého posudku,
vyhotoveného na náklady kupujícího. Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
10. schvaluje záměr směny části pozemku parc.č. 345/2 - zast. plocha a nádvoří o výměře cca
120 m2 za část pozemku města parc. č. 1514 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 3600
m2. vše v k. ú. Semošice. Cena pozemků bude stanovena znaleckým posudkem, s tím, že
cenový rozdíl vlastník části směňovaného pozemku parc.č. 345/2 doplatí. Přesná výměra bude
stanovena geometrickým plánem. Náklady na směnu uhradí město Horšovský Týn
(geometrické plány, znalecký posudek, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí).
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
11. schvaluje RO č. 3/2021 rozpočtu města Horšovský Týn na rok 2021 v předloženém znění.
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Vyřizuje OFŠ, pro účely RM vyřadit z usnesení
12. schvaluje závěrečný účet města Horšovský Týn za rok 2020 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření ÚSC Horšovský Týn za rok 2020. Při přezkoumání hospodaření
města Horšovský Týn za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ZM souhlasí
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Vyřizuje OFŠ, pro účely RM vyřadit z usnesení.
13. bere na vědomí
1) hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020 a to:
- Základní škola Horšovský Týn: hospodářský výsledek (zisk) činil 28.925,48 Kč. Zisk
byl převeden do rezervního fondu.
- Základní umělecká škola Horšovský Týn: hospodářský výsledek (zisk) činil 71.945,89
Kč. Zisk byl převeden do rezervního fondu.
- Městské kulturní zařízení Horšovský Týn: hospodářský výsledek (zisk) činil 786.824,79
Kč. Částka 486.824,79 Kč byla převedena do rezervního fondu a částka ve výši 300.000
Kč byla převedena do investičního fondu a z investičního fondu byla převedena do
rozpočtu města.
- Chráněná dílna: hospodářský výsledek (zisk) činil 227.368,64 Kč. Částka 77.368,94 Kč
byla převedena do fondu odměn a částka 150.000 Kč byla převedena do rezervního fondu.
- Mateřská škola Horšovský Týn: hospodářský výsledek činil 0,- Kč s dodržením českého
účetního standardu č. 703.
2) hospodaření za rok 2020 u společností, jichž je město H. Týn zakladatelem, a to:
- Bytes HT, spol. s r. o.: výnosy činily 31.235 tis. Kč, náklady 30.246 tis. Kč, hospodářský
výsledek (zisk po zdanění) činil 989 tis. Kč.
- Horšovskotýnské lesy, spol. s r.o.: výnosy činily 27.812 tis. Kč, náklady 23.556 tis. Kč,
hospodářský výsledek (zisk po zdanění) činil 4.256 tis. Kč.
3) hospodaření nájemního družstva za rok 2020 a to:
- Nájemní družstvo Malé předměstí, bytové družstvo: výnosy činily 0,463 tis. Kč, náklady
0 tis. Kč, hospodářský výsledek (zisk) činil 0,463 tis. Kč. Vyřizuje OFŠ, pro účely RM
vyřadit z usnesení.
14. schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2020
města Horšovský Týn, nám. Republiky 52, Horšovský Týn, IČ 00253383. Vyřizuje OFŠ pro
účely RM vyřadit z usnesení.
15. ruší svoje usnesení ZM č. 17/2021 pod bodem č. 25 ze dne 10.05.2021. Vyřizuje OKSVV,
pro účely RM vyřadit z usnesení.
16. bere na vědomí propočet nákladů na svoz komunálního odpadu za rok 2020 na jednoho
poplatníka. Vyřizuje OKSVV, pro účely RM vyřadit z usnesení.
17. schvaluje termíny zasedání ZM na II. pololetí 2021. Předběžné termíny zasedání ZM na
II. pololetí 2021 jsou stanoveny na 13. 09., 01. 11. a 06. 12. 2021. Vyřizuje OKSVV, pro účely
RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
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Bod 3. Nabídka na administraci veřejné zakázky „Koupaliště Horšovský Týn“
Usnesení
67/3
a) RM projednala nabídku společnosti MAZEPPA s.r.o., IČ 27187039, Barrandova 404/28,
Plzeň na administraci veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení pro výběr zhotovitele
stavby „Koupaliště Horšovský Týn“ podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. ve výši 49.500 Kč bez
DPH, celková cena včetně DPH činí 59.895 Kč.
b) RM schvaluje předloženou nabídku společnosti MAZEPPA s.r.o., IČ 27187039,
Barrandova 404/28, Plzeň.
c) RM schvaluje návrh příkazní smlouvy na předloženou nabídku.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 4. Ukončení pachtovní smlouvy - pacht části pozemku parc. č. 758/1 v k. ú.
Horšovský Týn, díl X/10 (zahrádka na Smetanovo náměstí)
Usnesení
67/4
a) RM projednala informaci OMIM o žádosti o ukončení pachtovní smlouvy na část pozemku
parc. č. 758/1 v k. ú. Horšovský Týn, ozn. jako díl X/10 o výměře 152 m2 dohodou k
30.06.2021.
b) RM po projednání schvaluje návrh Dohody o skončení nájemního vztahu na část pozemku
parc. č. 758/1 v k. ú. Horšovský Týn, ozn. jako díl X/10 o výměře 152 m2.
c) RM pověřuje starostu podpisem této dohody.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 5. Mezinár. cyklostezka CT3 Horšovský Týn - Semošice archeologický výzkum
Usnesení
67/5
a) RM projednala cenovou nabídku Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace,
Kopeckého sady 2, Plzeň na provedení archeologického výzkumu při akci „Mezinárodní
cyklostezka CT3 Horšovský Týn - Semošice“ za cenu 52.900 Kč bez DPH tj. 64.009 Kč
s DPH 21% a návrh Dohody o provedení archeologického výzkumu.
b) RM schvaluje cenovou nabídku Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace,
Kopeckého sady 2, Plzeň na provedení archeologického výzkumu při akci „Mezinárodní
cyklostezka CT3 Horšovský Týn - Semošice“ za cenu 52.900 Kč bez DPH tj. 64.009 Kč
s DPH 21%.
c) RM schvaluje návrh Dohody o provedení archeologického výzkumu mezi městem
Horšovský Týn a Západočeským muzeem v Plzni.
d) RM pověřuje starostu podpisem této dohody.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 6. Mezinárodní cyklostezka CT3 Horšovský Týn – Semošice zajištění výkonu
koordinátora BOZP
Usnesení
67/6
a) RM projednala cenovou nabídku firmy SiGeKo s.r.o., Lovosická 1349/18, 405 02 Děčín
na zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci „Mezinárodní cyklostezka CT3 Horšovský
Týn – Semošice“ za cenu 50.000 Kč bez DPH tj. 60.500 Kč s DPH 21%.
b) RM schvaluje cenovou nabídku firmy SiGeKo s.r.o., Lovosická 1349/18, 405 02 Děčín
na zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci „Mezinárodní cyklostezka CT3 Horšovský
Týn – Semošice“ za cenu 50.000 Kč bez DPH tj. 60.500 Kč s DPH 21%. Návrh příkazní
smlouvy pro koordinátora BOZP bude předložen do další schůze RM.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 7. Dolní Metelsko – oprava MVN p. č. 323 KN archeologický výzkum
Usnesení
67/7
a) RM projednala cenovou nabídku Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace,
Kopeckého sady 2, Plzeň na provedení archeologického výzkumu při akci „Dolní Metelsko –
oprava MVN, p. č. 323 KN“ za cenu 16.500 Kč bez DPH tj. 19.965 Kč s DPH 21% a návrh
Dohody o provedení archeologického výzkumu.
b) RM schvaluje cenovou nabídku Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace,
Kopeckého sady 2, Plzeň na provedení archeologického výzkumu při akci „Dolní Metelsko –
oprava MVN, p. č. 323 KN“ za cenu 16.500 Kč bez DPH tj. 19.965 Kč s DPH 21%.
c) RM schvaluje návrh Dohody o provedení archeologického výzkumu mezi městem
Horšovský Týn a Západočeským muzeem v Plzni.
d) RM pověřuje starostu podpisem této dohody.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Veřejná zakázka „Tasnovice – vrt HV-1“
Usnesení
67/8
a) RM projednala oznámení výběrového řízení, zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo na
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Tasnovice – vrt HV-1“.
b) RM schválila oznámení výběrového řízení, zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo na
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Tasnovice – vrt HV-1“
a ukládá zástupci města Horšovský Týn, společnosti GPL-INVEST s.r.o., vypsat výběrové
řízení na uvedenou akci a oslovit firmy dle předloženého soupisu k zaslání cenové nabídky.
c) RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Tasnovice – vrt HV-1“ ve složení:
zástupce společnosti GPL-INVEST s.r.o. Ing. Jaroslava Líbalová, Ing. J. Holeček, M. Ježková
(náhradníci – Škopek, Aulík)
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
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Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 9. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – zahrada na pozemku parc. č. 350/1,
díl II/4 v k. ú. Horšovský Týn
Usnesení
67/9
a) RM projednala žádost o prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 350/1, díl
II/4 o výměře 917 m2.
b) RM souhlasí s prodloužením nájemní doby na část pozemku parc. č. 350/1, díl II/4
o výměře 917 m2. Se současným nájemcem bude uzavřena nová smlouva.
c) RM ukládá OMIM zveřejnit záměr města Horšovský Týn uzavřít se současným nájemcem
novou pachtovní smlouvu na část pozemku parc. č. 350/1 v k. ú. Horšovský Týn, díl II/4
o výměře 917 m2 za účelem prodloužení doby pachtu na dobu neurčitou. Pachtovné 2,50
Kč/m2 je od roku 1999 navyšováno o inflační koeficient uznaný státem a zveřejněný ČSÚ.
Pro rok 2021 činí výše pachtovného 4,55 Kč/m2 za rok. Po uplynutí lhůty zpět do jednání RM.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 10. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, SÚS - přeložka kNN“
(stavba mostu Littrowa ul.) - doplnění o kVN
Usnesení
67/10
a) RM projednala žádost společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00
Plzeň – Bolevec, IČ 49196812 o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, SÚS – přeložka
kNN – č. stavby IZ-12-0001043 – rozšíření o kVN“, která se dotkne pozemků města parc.č.
3754/2, 2578/30 k.ú. Horšovský Týn V rámci této stavby dojde k přeložce kabelů VN v rámci
rekonstrukce mostu přes řeku Radbuzu v Littrowě ul., Horšovský Týn. Zároveň byl předložen
i návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č.
IZ-12-0001043/SoBS VB/1.1 k výše uvedené stavbě.
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-12-0001043/SoBS VB/1.1 „Horšovský Týn, DO, SÚS – přeložka kNN –
č. stavby IZ-12-0001043 – rozšíření o kVN“, která se dotkne pozemků města KN 3754/2,
2578/30, k.ú. Horšovský Týn. Smlouva bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a
společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupené na základě plné moci společností
OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň – Bolevec, IČ 49196812.
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. K výsledné ceně bude připočtena DPH v platné výši. Rozsah zatížení
pozemku bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího
oprávněného. Celkové zatížení pozemků činí cca 28,8 bm.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 11. Smlouva o zříz. služebnosti inženýr. sítě ke stavbě: „Vodovodní přípojka
k parc. č. 1565/5, Nová Ves.“
Usnesení
67/11
a) RM schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné
břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování inženýrské sítě – vodovodní
přípojka k parc. č. 1565/5 Nová Ves a to na pozemku města KN 2576/36 v k. ú. Horšovský
Týn, 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. 2949-98/2021 ze dne
23.05.2021 vyhotoveného na náklady oprávněného.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 12. Žádost o odkup části poz. parc. č. 2975/1, 2973, 2969, k. ú. H Týn, ul. Výhledy
Usnesení
67/12
a) RM projednala doplněnou žádost o odkoupení části pozemků města parc .č. 2975/1, 2973,
2969 o výměře cca 384 m2 orná půda, k. ú. Horšovský Týn za účelem zřízení zahrady. Jedná
se o pozemek sousedící s pozemkem žadatelky. V novém vyznačení požadovaného pozemku
nejsou uloženy inženýrské sítě, do budoucího pozemku bude zasahovat ochranné pásmo VTL
plynovodu.
b) RM ukládá OMIM připravit podklady do ZM s doporučením schválit záměr města prodat
části pozemků města parc .č. 2975/1, 2973, 2969, k. ú. Horšovský Týn o výměře cca 384 m2
za cenu stanovenou dle Zásad tvorby cen pozemků, které bude město prodávat. Přesná
výměra bude stanovena geometrickým plánem.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 13. Oznámení o zahájení sezóny v motokrosovém areálu H. Týn
Usnesení
67/13
RM vzala na vědomí informaci o zahájení motokrosové sezóny dne 26.06.2021 Setkáním
veteránů ČZ, Jawa, Eso a pokračujeme závodem MMČR sajdkár a čtyřkolek dne 11.9. 2021.
Poslední závod letošní sezóny se uskuteční dne 25. 9. 2021 pod názvem MMČR juniorů.
Závody se konají za dodržování ochrany životního prostředí a bezpečnosti jezdců a diváků.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 14. Žádost o poskytnutí částky za údržbu VP v části Horní Metelsko
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Usnesení
67/14
a) RM projednala žádost SDH Horní Metelsko o vyplacení 1. splátky ve výši 10.000 Kč za
splnění závazků a úkolů dle smlouvy s městem, jejímž předmětem je údržba veřejné zeleně
v části Horní Metelsko za rok 2021. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků.
b) RM souhlasí s vyplacením částky.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 15. Žádost o poskytnutí částky za údržbu VP v části Semošice
Usnesení
67/15
a) RM projednala žádost SDH Semošice o vyplacení 1. splátky ve výši 7.000 Kč za splnění
závazků a úkolů dle smlouvy s městem, jejímž předmětem je údržba veřejné zeleně v části
Semošice za rok 2021. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků.
b) RM souhlasí s vyplacením částky.
c) RM projednala žádost o vyplacení čásky dle čl. V, odst. 1 ve výši 3000 Kč za údržbu
majetku města.
d) RM souhlasí s vyplacením částky.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 16. Žádost o poskytnutí částky za údržbu VP v části Svinná
Usnesení
67/16
a) RM projednala žádost o vyplacení 1. splátky ve výši 5.500 Kč za splnění závazků a úkolů
dle smlouvy s městem, jejímž předmětem je údržba veřejné zeleně v části Svinná za rok 2021.
Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků.
b) RM souhlasí s vyplacením částky.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 17. Odměny ředitelům škol
Usnesení
67/17
RM schvaluje poskytnutí odměny panu Mgr. Pavlu Janskému, řediteli Základní školy
Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvkové organizace, paní Aleně Lechnýřové, ředitelce
Mateřské školy Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvkové organizace a paní Aleně
Svobodové, ředitelce Základní umělecké školy Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče 101.
Odměny budou vyplaceny z rozpočtu organizace z prostředků na platy ze státního rozpočtu.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 18. Finanční dar spolku SH ČMS - SDH
Usnesení
67/18
a) RM projednala poskytnutí finančního daru z kapitoly krizové řízení spolku SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Horšovský Týn se sídlem Vrchlického 12, Malé Předměstí, 346 01
Horšovský Týn, IČO 65570456 za činnosti k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 v předložené výši.
b) RM schvaluje poskytnutí finančního daru.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 19. Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu Plzeňského kraje
Usnesení
67/19
a) RM schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města
Horšovský Týn ve výši 300.000 Kč na akci „Výstavba chodníku v Horšově“. Poskytnutí
účelové finanční dotace z dotačního titulu „PSOV PK 2021 - Projekty obcí“ bylo schváleno
na zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 19.04.2021, číslo usnesení 195/21.
b) RM schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města
Horšovský Týn ve výši 700.000 Kč na akci „Horšovský Týn, sýpka v areálu zámku“.
Poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „Č. 1 Zachování a obnova pam. hodnoty
a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 2021“ bylo schváleno na
zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 14.06.2021, číslo usnesení 329/21.
c) RM schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města
Horšovský Týn ve výši 100.000 Kč na akci „Horšovský Týn, ul. Masarykova, socha sv.
Donáta“. Poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „Č. 2 Dotace na restaurování
ohrožených nemovitých kult. památek - děl v exteriéru 2021“ bylo schváleno na zasedání
Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 14.06.2021, číslo usnesení 329/21.
d) RM schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města
Horšovský Týn ve výši 100.000 Kč na akci „Horšovský Týn, ul. Jelení, dům“. Poskytnutí
účelové finanční dotace z dotačního titulu „Č. 1 Obnova původního řešení nemovitostí
a drobných staveb na území památ. rezervací a zón 2021“ bylo schváleno na zasedání
Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 14.06.2021, číslo usnesení 329/21.
e) RM schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města
Horšovský Týn ve výši 4.190.000 Kč na akci „Výstavba kanalizace a vodovodu v obci
Semošice“. Poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „Dotační program
vodohospodářské infrastruktury 2021“ bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva Plzeňského
kraje dne 14.06.2021, číslo usnesení 276/21.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OMIM, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 20. Smlouva o využití obecního systému OH a zajištění zpět. odběru elektrozařízení
Usnesení
67/20
a) RM projednala návrh Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství
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a zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem
Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140 00, IČO: 272 57 843, DIČ: CZ272 57 843. Předmětem
výše uvedené smlouvy je využití obecního systému odpadového hospodářství nastaveného
obcí, a to zřízením místa či míst zpětného odběru odpadních elektrozařízení v souladu
s ustanovením § 59 odst. 5 písm. d) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
b) RM schvaluje návrh Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství
a zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem
Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140 00, IČO: 272 57 843, DIČ: CZ272 57 843.
c) RM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o využití obecního systému odpadového
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OŽPŽÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 21. Restaurování sochy sv. Donáta
Usnesení
67/21
a) RM projednala nabídku na restaurování sochy sv. Donáta v Horšovském Týně od BcA.
Pavla Žiaková, IČ: 66564107 za cenu 146.808 Kč bez DPH.
b) RM souhlasí s nabídkou na restaurování sochy sv. Donáta v Horšovském Týně.
c) RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Horšovský Týn a BcA. Pavlou Žiakovou, IČ:
66564107.
d) RM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 22. Kamerový systém - rozšíření
Usnesení
67/22
a) RM projednala cenovou nabídku na rozšíření kamerového systému ve městě Horšovský
Týn od firmy COLCA-invest s.r.o., IČO 24127370, Na Roudné 443/18, Plzeň s celkovou
cenou 52.948 Kč bez DPH.
b) RM souhlasí s objednáním.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 23. Pořízení vozidla pro potřeby MěÚ
Usnesení
67/23
a) RM projednala nabídky na pořízení služebního vozidla pro potřeby MěÚ Horšovský Týn
formou operativního leasingu.
b) RM jako cenově nejvýhodnější vybrala nabídku společnosti AUTOCENTRUM JAN
ŠMUCLER s.r.o., Borská 59, 301 00 Plzeň, typ vozidla Škoda Fabia 1,0 TSI prostřednictvím
společnosti ŠkoFIN s.r.o., Pekařská 6, 155 00 Praha 5.
c) RM schvaluje Smlouvu o operativním leasingu mezi městem Horšovský Týn a společností
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ŠkoFIN s.r.o., Pekařská 6, 155 00 Praha 5, IČ: 45805369.
d) RM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o operativním leasingu.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 24. Přidělení dotace STP
Usnesení
67/24
a) RM projednala žádost Svazu tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace Horšovský
Týn o poskytnutí individuální dotace na dopravu seniorů do bazénu v Domažlicích.
b) RM souhlasí s přidělením dotace z rozpočtové kapitoly Individuální dotace ostatním
společenským organizacím v roce 2021 Svazu tělesně postižených v ČR, z.s. místní
organizace Horšovský Týn ve výši 6.000 Kč.
c) RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Horšovský Týn
a Svazem tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace Horšovský Týn.
d) RM pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 25. Zpráva o konání valné hromady Horšovskotýnských lesů, spol. s r.o.
Usnesení
67/25
RM bere na vědomí zprávu starosty o výsledku jednání valné hromady Horšovskotýnských
lesů, spol. s r.o., která se zabývala hodnocením hospodářského roku 2020, s výsledkem
hospodaření 4.256.000 Kč, rozdělením zisku a výhledem do dalších let.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 26. Žádost o povolení místní výstavy hospodářského zvířectva
Usnesení
67/26
RM schválila žádost ZO ČSCH Horšovský Týn, se sídlem nám. Republiky 52, Horšovský
Týn, o povolení pořádání výstavy drobného zvířectva v rámci konání Anenské pouti dle
žádosti. Výstava bude uspořádána v souladu s podmínkami KVS Plzeň ve dnech
24. a 25. 07. 2021.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 27. Technický dozor stavby – akce Mezinárodní cyklostezka CT3 H. Týn - Semošice
Usnesení
67/27
a) RM projednala cenovou nabídku pana Stanislava Tanczoše, sídlem náměstí Republiky 59,
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346 01 Horšovský Týn, IČ 08811547 na technický dozor stavby na akci „Mezinárodní
cyklostezka CT3 Horšovský Týn - Semošice“ za cenu 140.000 Kč bez DPH tj. 169.400 Kč
s DPH 21% a návrh příkazní smlouvy na obstarání prací a výkonů souvisejících s přípravou
a realizací stavby „Mezinárodní cyklostezka CT3 Horšovský Týn – Semošice“.
b) RM schvaluje cenovou nabídku pana Stanislava Tanczoše, sídlem náměstí Republiky 59,
346 01 Horšovský Týn, IČ 08811547 na technický dozor stavby na akci „Mezinárodní
cyklostezka CT3 Horšovský Týn - Semošice“ za cenu 140.000 Kč bez DPH tj. 169.400 Kč
s DPH 21%.
c) RM schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi městem Horšovský Týn a panem Stanislavem
Tanczošem, sídlem náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČ 08811547.
d) RM pověřuje starostu podpisem této příkazní smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 28. Výsledky VŘ - „Mezinárodní cyklostezka CT3 H. Týn - Semošice“
Usnesení
67/28
a) RM se seznámila s výsledkem zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Mezinárodní cyklostezka
CT3 Horšovský Týn - Semošice“. Výzva byla zveřejněna na profilu zadavatele. Ve stanovené
lhůtě podalo nabídku šest firem.
b) RM se shoduje s názorem hodnotící komise a přiděluje tuto zakázku uchazeči s nejnižší
nabídkovou cenou: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany,
IČ 26177005, korespondenční adresa Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn s
nabídkovou cenou ve výši 7.390.000,00 Kč bez DPH tj. 8.941.900,00 Kč vč. DPH 21%.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 29. Žádost o pronájem sklepního prostoru na poz. parc. č. 865 v k. ú. Tasnovice
Usnesení
67/29
a) RM projednala žádost o pronájem sklepního prostoru na pozemku parc. č. 865 v k. ú.
Tasnovice.
b) RM souhlasí s pronájmem sklepního prostoru na pozemku parc. č. 865 v k. ú. Tasnovice.
c) RM ukládá OMIM zveřejnit záměr města, kterým se současnému uživateli přenechá do
pronájmu sklepní prostor na pozemku parc. č. 865 v k. ú. Tasnovice za účelem skladování
výdobytků ze zahrady. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Minimální cena je
stanovena ve výši 100 Kč/rok. Nájemné bude každoročně navyšováno o inflační koeficient
uznaný státem a zveřejněný ČSÚ. Po uplynutí lhůty zpět do jednání RM.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 30. Bažantnice – hluková studie
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Usnesení
67/30
a) RM projednala nabídky na hlukovou studii pro projekt „ OZ Bažantnice“.
b) RM vybrala jako nejvýhodnější nabídku od firmy Monhart Akustik s.r.o., Jiráskova 259,
340 12 Švihov, IČ: 01741659 za cenu 19.500 Kč bez DPH.
c) RM souhlasí s objednáním.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 31. Přeložka ČEZ – 620/1
Usnesení
67/31
a) RM schvaluje smlouvu číslo: Z_S24_12_8120074833 o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi Městem Horšovský Týn a ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035.
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy číslo: Z_S24_12_8120074833.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod. 32 Odměny ředitelům p.o.
Usnesení
67/32
RM schvaluje poskytnutí odměny paní Leoně Císlerové, ředitelce Městského kulturního
zařízení Horšovský Týn, příspěvkové organizace, a paní Janě Macánové, ředitelce Chráněné
dílny, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu. Odměny budou vyplaceny
z rozpočtů organizací.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ, OKSVV, MKZ,CHD. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod. 33 Žádost o souhlas s konáním akce v rámci předvolební kampaně
Usnesení
67/33
RM souhlasí s konáním zábavného odpoledne s večerním promítáním filmu v zahradě hradu
a zámku Horšovský Týn v rámci předvolební kampaně pro volby do PS PČR v termínu od
12.08. do 19.8.2021 za podmínky schválení vlastníkem pozemku.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 34. Žádost o výpůjčku kempu v Podhájí
Usnesení
67/34
a) RM projednala žádost o výpůjčku v areálu kempu Podhájí (včetně soc. zařízení a přípojek
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elektřiny) v termínu od 02.07- 03.07.2021 z důvodu konání závěrečného setkání žáků 9.
třídy Základní školy Hošovský Týn, Zámecký park.
b) RM souhlasí s výpůjčkou.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje BYTES HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 35. Závěr
Starosta města ukončil schůzi RM v 18:00 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 14.07.2021 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 II. pololetí 2021 jsou stanoveny takto: 04.08., 25.08.,
08.09., 22.09., 06.10, 20.10., 03.11., 24.11., 08.12.2021.
Předběžné termíny zasedání ZM na II. pololetí 2021: 13.09., 01.11. a 06.12. 2021.
Zapsala: Ing. Eva Princlová
tajemnice MěÚ

V Horšovském Týně 25.06.2021

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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