Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 60
ze dne 17.03.2021 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
Dále přítomni: Ing. Eva Princlová – zapisovatelka, Ing. arch. V. Masopust, Ing. Arch. O.
Bláha – studie ZŠ Horšovský Týn
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 59. 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.
60/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a Davida Škopka, kteří ho
zároveň podepisují.
b) RM schvaluje program 60. schůze Rady Města Horšovský Týn
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 60. schůze
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze;
2. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání;
3. Prevence před povodněmi – bezejmenná vodoteč z motokrosového areálu H. Týn;
4. Schválení vodohospodářských akcí realizovaných z fondu obnovy;
5. Projekt Zdravotní klaun a projednání účasti města v tomto projektu;
6. Informativní zpráva o dostupnosti péče praktických lékařů v Horšovském Týně;
7. Sýpka – oprava havarijního stavu;
8. Ohradní zeď v ul. 5. května – oprava;
9. Projednání nabídky PD na vybudování další etapy obytné zóny Lidická;
10. Studie - dopravní řešení části Malého předměstí (sídliště);
11. Pověření k úkonům v rámci dotačního řízení - SP;
12. Pověření k úkonům v rámci dotačního řízení - PS;
13. Propočet nákladů na svoz komunálního odpadu za rok 2020;
14. Informace k dotačnímu programu “Podpora jednotek SDH obcí PK v roce 2021“;
15. CN Galileo corporation na rozesílání SMS a e-mailů z webu;
16. CN JAS AIR CZ spol.s.r.o. - letecké snímkování v roce 2021;
17. ČEZ – elektronický způsob informování o odstávkách elektřiny;
18. Vodovod Horšov – příkazní smlouva ke stavbě vodovodních přípojek
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19. Žádost o vyjádření ke stavbě sjezdu do areálu společnosti Taubenhansl s.r.o.
20. Projednání konceptu rozvoje Základní školy Horšovský Týn
21. Podání žádosti o dotaci na akci „Udržovací práce na domu č. p. 92 v Jelení H. Týn"
22. Nákup tabletu pro JSDHO
23. Závěr
Bod 2. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání
Usnesení
60/2
a) RM projednala žádost o poskytnutí slevy z nájemného prostoru sloužícího k podnikání na
adrese Nádražní 73, H. Týn, výměra 17,6 m² 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.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT, spol. s r.o., pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 3. Prevence před povodněmi – bezejmenná vodoteč z motokrosového areálu H. Týn
Usnesení
60/3
a) RM projednala nabídku Ing. Tanczošové, se sídlem náměstí Republiky 59, 346 01
Horšovský Týn, IČO 03861082 na vypracování projektové dokumentace pro společné
povolení stavby DÚR a DSP na akci ,,Obnova bývalého rybníčka v rokli pod motokrosovým
areálem“ za cenu 219.000 Kč + DPH v platné výši;
b) RM schvaluje cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro akci ,,Obnova
bývalého rybníčka v rokli pod motokrosovým areálem“ dle nabídky ing. Tanczošové, se
sídlem náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČO 03861082 za cenu 219.000 Kč +
DPH v platné výši;
c) RM ukládá zajistit geodetické zaměření na akci ,,Obnova bývalého rybníčka v rokli pod
motokrosovým areálem“. Tato akce je v souladu se závěry Studie povodňových nebezpečí
Města Horšovský Týn vypracované společností VODOPLAN s.r.o.;
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 4. Schválení vodohospodářských akcí realizovaných z fondu obnovy
Usnesení
60/4
RM schvaluje čerpání prostředků z fondu obnovy na rok 2021 dle návrhu společnosti
CHVaK, a.s. ze dne 12.03.2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Řeší starosta, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 5. Projekt Zdravotní klaun a projednání účasti města v tomto projektu
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Usnesení
60/5
a) RM projednala nabídku účasti města Horšovský Týn v projektu Zdravotní klaun;
b) RM neschvaluje účast města Horšovský Týn v tomto projektu.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší starosta, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 6. Informativní zpráva o dostupnosti péče praktických lékařů v Horšovském Týně
Usnesení
60/6
a) RM projednala informaci starosty o dostupnosti lékařské péče v Horšovském Týně
a o uvolnění prostor po PČR v ul. Dobrovského 253, Horšovský Týn.
b) RM ukládá KS zveřejnit pobídku na obsazení praktického lékaře pro děti a dorost a dále
možnost obsazení pozice praktického lékaře pro dospělé.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší starosta, KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Sýpka – oprava havarijního stavu
Usnesení
60/7
a) RM projednala nabídky na nejnutnější stavební práce na objektu „Sýpky“ k dlouhodobému
zajištění proti povětrnostním vlivům a odvrácení hrozícího nevratného poškození objektu,
vyžadujícího rozsáhlejší finanční nároky na opravu.
b) RM vybrala jako nejvýhodnější nabídku firmy Tesařství Matějka s.r.o., Úboč 38, 345 43,
IČO 07743921 za cenu 7.321.049,90 Kč bez DPH.
c) RM schvaluje návrh smlouvy o dílo mezi městem Horšovský Týn a firmou Tesařství
Matějka s.r.o., Úboč 38, 345 43, IČO 07743921.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Ohradní zeď v ul. 5. května – oprava
Usnesení
60/8
a) RM projednala nabídky na stavební práce na akci „Oprava severní části hradby městského
opevnění v městě Horšovský Týn“.
b) RM vybrala jako nejvýhodnější nabídku firmy Václav Pivoňka, Horšovský Týn, IČO
10056408 za cenu 1.544.928,35 Kč bez DPH;
c) RM schvaluje návrh smlouvy o dílo mezi městem Horšovský Týn a firmou Václav
Pivoňka, Horšovský Týn, IČO 10056408.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 9. Projednání nabídky PD na vybudování další etapy obytné zóny Lidická
Usnesení
60/9
a) RM projednala nabídku na zpracování PD pro realizaci další etapy Obytné zóny Lidická:
„Horšovský Týn, Žitná – Obytná zóna“ od společnosti GEOREAL spol. s.r.o., Hálkova
1059/2, 301 00 Plzeň, IČ 40527514 za celkovou nabídkovou cenu 380.000 Kč Kč bez DPH;
b) RM souhlasí s předloženou cenovou nabídkou;
c) RM schvaluje návrh smlouvy o dílo mezi městem Horšovský Týn a firmou GEOREAL
spol. s.r.o., Hálkova 1059/2, 301 00 Plzeň, IČ 40527514;
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo po zajištění financování v RO č.2.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 10. Studie - dopravní řešení části Malého předměstí (sídliště)
60/10
a) RM projednala nabídku na zpracování studie dopravního řešení části Malého předměstí
„Horšovský Týn – Sídliště (Dopravní řešení)“ od společnosti GEOREAL spol. s.r.o., Hálkova
1059/2, 301 00 Plzeň IČ 40527514 za celkovou nabídkovou cenu 175.000 Kč bez DPH;
b) RM souhlasí s předloženou cenovou nabídkou;
c) RM schvaluje návrh smlouvy o dílo mezi městem Horšovský Týn a firmou GEOREAL
spol. s.r.o., Hálkova 1059/2, 301 00 Plzeň IČ 40527514;
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo po zajištění financování v RO č.2.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 11. Pověření k úkonům v rámci dotačního řízení – sociální pracovník
60/11
RM pověřuje vedoucí OSV, Bc. Ivetu Křížovou, DiS. k úkonům konaným v rámci
mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního
ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti epidemií COVID-19.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSV, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 12. Pověření k úkonům v rámci dotačního řízení – pečovatelská služba
Usnesení
60/12
RM pověřuje vedoucí OSV, Bc. Ivetu Křížovou, DiS. k úkonům konaným v rámci
mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního
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ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti epidemií COVID-19.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSV, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 13. Propočet nákladů na svoz komunálního odpadu za rok 2020
Usnesení
60/13
RM bere na vědomí propočet nákladů na svoz komunálního odpadu za rok 2020 na jednoho
poplatníka a postupuje propočet do ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 14. Informace k dotačnímu programu “Podpora jednotek SDH obcí PK v roce 2021
Usnesení
60/14
a) RM vzala na vědomí Informaci k dotačnímu programu “Podpora jednotek SDH obcí PK
v roce 2021. Dotace se podávají prostřednictvím aplikace eDotace v termínu od 26.03.19.04.2021;
b) RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci v programu “Podpora jednotek SDH obcí PK
v roce 2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Mgr. Horažďovská, OFŠ, Lang – velitel JSDHO. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 15. CN Galileo corporation na rozesílání SMS a e-mailů z webu
Usnesení
60/15
a) RM projednala CN spol. Galileo corporation s.r.o., se sídlem Chomutov, Březenecká 4808,
PSČ 430 04, IČO 25448714 týkající se aplikace pro rozesílání SMS a e- mailů z redakčního
systému webu města. Cena za pořízení aplikace je 15.500 Kč, při měsíčním poplatku 650 Kč
a cenou za 1 zaslanou SMS 0,99 Kč;
b) RM nesouhlasí s objednáním aplikace pro rozesílání SMS a e- mailů z redakčního systému
webu města.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje KS, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 16. CN JAS AIR CZ spol.s.r.o. - letecké snímkování v roce 2021
Usnesení
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60/16
a) projednala nabídku společnosti JAS AIR CZ, spol. s r.o., se sídlem Hosín, Hluboká nad Vltavou, IČO 63887321 na letecké snímkování v roce 2021;
b) RM nesouhlasí s objednáním snímkování.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje KS, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 17. ČEZ – elektronický způsob informování o odstávkách elektřiny
Usnesení
60/17
a) RM projednala sdělení společnosti ČEZ o ukončení vylepování papírových oznámení
o odstávkách. Obce budou informovány prostřednictvím datových schránek. ČEZ dále nabízí
vložení tzv. banneru k plánovaným odstávkám elektřiny přímo na internetové stránky města.
Návštěvníkům se pak automatizovaně zobrazují aktuální upozornění na nejbližší plánované
odstávky elektřiny v katastru města. Služba je poskytována zdarma;
b) RM souhlasí s umístěním banneru k plánovaným odstávkám elektřiny na webu města.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 18. Vodovod Horšov – příkazní smlouva ke stavbě vodovodních přípojek
Usnesení
60/18
a) RM bere na vědomí informaci o podání žádosti o vydání příslušného stavebního povolení
ke stavbě „Horšov – vodovodní řad“ včetně vodovodních přípojek pro napojení jednotlivých
nemovitostí. S vlastníky napojovaných nemovitostí budou uzavřeny Příkazní smlouvy;
b) RM schvaluje předložený návrh Příkazní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem
Horšovský Týn a vlastníkem napojované nemovitosti. Příkazce uhradí příkazníkovi odměnu
ve výši 900 Kč za provedení činností uvedených ve smlouvě a dále zálohu na stavbu přípojky
ve výši 7.000 Kč, zbývající část nákladů na stavbu bude uhrazena po dokončení stavby dle
skutečně vynaložených nákladů;
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
__________________________________________________________________________________
Bod 19. Žádost o vyjádření ke stavbě sjezdu do areálu společnosti Taubenhansl s.r.o.

Usnesení
60/19

a) RM projednala žádost společnosti Taubenhansl s.r.o., Masarykova 189, Horšovský Týn
o souhlas se stavbou sjezdu ze silnice III/19357 do areálu společnosti Taubenhansl s.r.o. na
pozemku parc.č. 816/34, k.ú. Horšovský Týn dle předložené projektové dokumentace stupeň
DSP datum X/2019, vyhotovené projekční kanceláří Rojt, Vodní 27, Domažlice. Sjezd bude
umístěn na pozemcích města parc.č. 816/15, 816/17, k.ú. Horšovský Týn;
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b) RM souhlasí se stavbou sjezdu do areálu společnosti Taubenhansl s.r.o dle předložené
projektové dokumentace stupeň DSP za podmínek stanovených RM dne 28.08.2019 bod
23/10. Dále bude nejpozději před zahájením stavby uzavřena smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky;
c) RM schvaluje předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti cesty a stezky k pozemku parc.č. 816/34 přes pozemky města parc.č. 816/15,
816/17, vše v k.ú. Horšovský Týn (pozemková služebnost). Touto smlouvu bude zároveň
zajištěn smluvně i přístup k čp. 197 (moštárna). Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti
bude stanovena na základě znaleckého posudku, vyhotoveného na náklady oprávněného,
který dále uhradí náklady na geometrický plán a správní poplatek za vklad práva do katastru
nemovitostí;
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
__________________________________________________________________________________

Bod 20. Projednání konceptu rozvoje Základní školy Horšovský Týn
Usnesení
60/20

a) RM byl předložen Ing. arch. Masopustem koncept rozvoje Základní školy Horšovský Týn;
b) RM ukládá starostovi po obdržení konceptu svolat jednání se zástupci ZŠ k prezentaci.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší starosta, ředitel ZŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 21. Podání žádosti o dotaci na akci „Udržovací práce na domu č. p. 92 v Jelení ulici,
Horšovský Týn"
Usnesení
60/21

RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje "Obnova
historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné
architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území
Plzeňského kraje" na akci "Udržovací práce na domu č. p. 92 v Jelení ulici v Horšovském
Týně".
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší starosta, OMIM, na vědomí Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 22. Nákup tabletu pro JSDHO
Usnesení
60/ 22 a) RM projednala žádost JSDHO o nákup nového tabletu do hasičského zásahového
vozidla Renault. Stávající 7 let starý z důvodu zastaralosti a slabého výkonu po aktualizaci
navigačního systému od HZS RescueNavigator pro účely JSDHO není funkční.
b) RM schvaluje objednání nového tabletu v cenové relaci do 10.000 Kč bez DPH.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší Vyřizuje KS - IT Ludvík, Lang – JSDHO H. Týn. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 23. Závěr
Starosta města ukončil schůzi RM v 19:00 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 31.03.2021 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: 14.04., 28.04., 12.05.,
26.05., 09.06., 23.06.2021.
Předběžné termíny zasedání ZM na I. pololetí 2021: 22.03. - zrušeno, 10.05., 21.06.2021
Zapsala: Ing. Eva Princlová
V Horšovském Týně 22.03.2021

Ing. Josef Holeček
starosta

David Škopek
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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