Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 75
ze dne 03.11.2021 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 74. 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.
75/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a pana Davida Škopka, kteří ho
zároveň podepisují.
b) RM schvaluje program 75. schůze Rady Města Horšovský Týn
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 75. schůze
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze;
2. Kontrola usnesení ZM č. 20 ze dne 01.11.2021;
3. Nabídka na zpracování kanalizačního řádu pro místní část Semošice;
4. Smlouva o zřízení věcného břemene ke stavbě „Semošice, DO, č. parc. 333/1 - kNN“,
IV-12-0016928/VB/01;
5. Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 068-2021 na vypracování PD pro realizaci další
etapy OZ Lidická: „Horšovský Týn, Žitná – Obytná zóna“;
6. Výstavba chodníku v Horšově - archeologický výzkum (CN) a návrh dohody o
provedení archeologického výzkumu;
7. Návrh na poskytnutí finančního daru Záchranné stanici živočichů Plzeň;
8. Žádost o pronájem nebytového prostoru Prokopa Holého 57, H. Týn;
9. Žádost velitele JSDHO Horšovský Týn o možnosti využití objektu "Staré školy";
10. Objednání PD - veřejné WC BUS – Pivovarská ulice
11. Uzavření knihovny pro veřejnost v době vánoc;
12. Žádost o proplacení 2. splátky za údržbu veřejného prostranství – sekání trávy;
13. Žádost o proplacení částky dle dohody – údržba požární zbrojnice;
14. Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin;
15. CN Galileo – Smart komunikace;
16. Informace o jednání před soudem 1. stupně (Karpem a.s.);
17. Nabídka - Projekty Deníku Vltava Labe Media;
18. Informace o záměru propojení skupinových vodovodů Nýrsko- Domažlice-Holýšov
s Plzeňskou aglomerací;
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19. Výběrové řízení na akci Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně;
20. Informace o čerpání finančních prostředků z účelových příspěvků;
21. Návrh rozpočtu města Horšovský Týn na rok 2022;
22. Jmenování opatrovníka a zástupce opatrovníka;
23. Závěr
Bod 2. Kontrola usnesení ZM č. 20 ze dne 01.11.2021
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 20. 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. 19 ze dne 13.09.2021. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
04. bere na vědomí zprávu FV ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
05.
a) bere na vědomí zprávu KV ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
b) bere na vědomí informaci starosty o důvodech nepředložení zprávy o kontrole
akce ,,Oprava objektu sýpka“, kterými jsou dlouhodobá nemoc a následné ukončení
pracovního poměru pracovníka pověřeného vypracováním zprávy. Vyřizuje starosta,
OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
06. schvaluje nákup části pozemku parc. č. 1676 – orná půda v k. ú. Semošice, kde je
umístěno zařízení pro napojení nového vodovodního řadu vybudovaného v rámci stavby
„Horšovský Týn, část Semošice – vodovod“ od společnosti K + K – Export-Import, spol. s
r.o., IČ 48361283, Prešovská 318/20, 301 00 Plzeň do vlastnictví města za cenu 300 Kč/m2 o
výměře 127 m². Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem. Veškeré náklady
spojené s převodem hradí kupující. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
07. schvaluje nákup pozemků parc. č. 2050 - zahrada o výměře 134 m2 a parc. č. 2052 zahrada o výměře 345 m2, vše v k. ú. Podražnice dle předložené kupní smlouvy č.
1011932130 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 ve
výši 221.990 Kč stanovenou dle znaleckého posudku č. 22962/2021 vyhotoveného na
náklady kupujícího. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
08. schvaluje prodej pozemku parc. č. 373/3 – ostatní plocha o výměře 136 m2 v k. ú. Dolní
Metelsko za minimální kupní cenu 745 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.
09. schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem,
kterou dojde k převodu pozemků parc. č. 1243/97, 1243/98 – vše ostatní plocha, ostatní
komunikace, k. ú. Semošice z vlastnictví ČR – příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
2 do vlastnictví města Horšovský Týn. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
10. schvaluje záměr města prodat část pozemku 130/2 – orná půda v k. ú. Horšovský Týn o
výměře cca 30 m2 (částečně pod stavbou rodinného domu a částečně zahrada) vlastníkovi
staveb na tomto pozemku za minimální kupní cenu 1.064 Kč/m2. Přesná výměra bude
stanovena dle geometrického plánu. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu
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kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku. Vyřizuje
OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
11. schvaluje záměr města prodat část pozemku parc. č. 1877 – ostatní plocha v k. ú.
Semošice o výměře cca 20 m2 vlastníkovi sousední nemovitosti č. ev. 2 za minimální kupní
cenu 827 Kč/m2. Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem. Kupní cena bude
uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené s
převodem pozemku. Zároveň při převodu této části pozemku bude zřízena služebnost
inženýrské sítě ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky k č. ev. 2. Vyřizuje OMIM. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
12. schvaluje záměr města prodat část pozemku 539 – lesní pozemek v k. ú. Kocourov u
Horšovského Týna o výměře 12 m2 (pod stavbou rodinného dům čp. 11) a část o výměře 26
m2 (zahrada - oplocení) vlastníkovi staveb na tomto pozemku za minimální kupní cenu 496
Kč/m2. Výměra stanovena dle vyhotoveného geometrického plánu č. 94-162/2021 ze dne
26.08.2021. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Kupující
hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
13. neschvaluje záměr města prodat pozemek parc. č. 1193 – ovocný sad v k.ú. Horšovský
Týn. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
14. schvaluje záměr města prodat Horšovskotýnským lesům, spol. s r.o. část pozemku parc. č.
615 o výměře cca 420 m², jehož součástí je budova č. p. 37 (areál bývalé hájovny), včetně
součástí a dalšího příslušenství na tomto pozemku, vše v k. ú. Semošice za minimální kupní
cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2825 - 72/21 ze dne 15.09.2021 vyhotoveným
znalcem ve výši 1.664.200 Kč, přesná výměra bude stanovena novým geometrickým plánem,
za těchto podmínek:
a) stanovuje se peněžní jistota ve výši 100.000 Kč;
b) kupující dále hradí náklady spojené s převodem nemovitostí (např. Znalecký posudek,
geodetické práce apod.);
c) kupující nesmí mít žádné závazky po splatnosti vůči městu;
d) kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy;
e) na prodávané nemovitosti bude zřízeno předkupní právo pro město Horšovský Týn za cenu
prodejní navýšenou o případné prokazatelné zhodnocení. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
15.
a) schvaluje navýšení daru Moravské Nové Vsi z 50.000 Kč na 100.000 Kč. Rozpočtová
rezerva se tím snižuje o 50.000 Kč. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
b) schvaluje RO č. 5/2021 rozpočtu města Horšovský Týn na rok 2021 v předloženém znění
s projednanou změnou. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
16. schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Horšovský Týn a městysem Moravská Nová
Ves, se sídlem nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves o poskytnutí peněžitého daru
ve výši 50.000 Kč z rozpočtu města Horšovský Týn, jako příspěvek ke zmírnění škodlivých
následků na zdraví, majetku a životním prostředí v souvislosti s tornádem, které zasáhlo
Moravskou Novou Ves dne 24.06.2021. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
17. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace Juniorfest, z.s., Spojovací 827, 334 41 Dobřany, IČ
22734473, ve výši 100.000 Kč, v souladu se schváleným rozpočtem města Horšovský Týn na
rok 2021 a to na organizační zajištění části nákladů 14. ročníku mezinárodního filmového
festivalu pro děti a mládež JUNIORFEST 2021. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
18. 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 se jedná o pohledávky 7 dlužníků
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v celkové výši 264.000 Kč. V případě nákladů řízení se jedná o pohledávky 7 dlužníků
v celkové výši 9.000 Kč. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19. vydává Obecně závaznou vyhlášku města Horšovský Týn č. 1/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství. Vyřizuje OKSVV, OŽPŽÚ. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
20. vydává Obecně závaznou vyhlášku města Horšovský Týn č. 2/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství. Vyřizuje OKSVV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
21.
a) bere na vědomí důvodovou zprávu pořizovatele o pořizování Změny č. 5 územního plánu
města Horšovský Týn a předložení návrhu na vydání Změny č. 5 územního plánu města
Horšovský Týn s jejím odůvodněním; Vyřizuje OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
b) souhlasí s předloženým návrhem Změny č. 5 územního plánu města Horšovský Týn
a vydává v souladu s § 54 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon), s §
171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Změnu
č. 5 územního plánu města Horšovský Týn s jejím odůvodněním, jako opatření obecné
povahy, po předchozím ověření jeho souladu se stanovisky DO, stanoviskem KÚ, politikou
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Vyřizuje OVÚP. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
Usnesení
75/2
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM ze dne 01.11.2021
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
_________________________________________________________________________
Bod 3. Nabídka na zpracování kanalizačního řádu pro místní část Semošice
Usnesení
75/3
a) RM projednala předloženou cenovou nabídku společnosti VAK projekt s.r.o., B. Němcové
2/12, České Budějovice, IČ 28159721 na zpracování nového kanalizačního řádu pro
Horšovský Týn – část Semošice za cenu 22.000 Kč bez DPH (cena včetně DPH 26.620 Kč).
b) RM schvaluje cenovou nabídku společnosti VAK projekt s.r.o., B. Němcové 2/12, České
Budějovice, IČ 28159721 na zpracování nového kanalizačního řádu pro Horšovský Týn – část
Semošice za cenu 22.000 Kč bez DPH (cena včetně DPH 26.620 Kč).
c) RM ukládá OMIM vyhotovit objednávku na zpracování této zakázky.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, OFŠ pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 4. Smlouva o zřízení věcného břemene ke stavbě „Semošice, DO, č. parc. 333/1 kNN“, IV-12-0016928/VB/01
Usnesení
75/4
a) RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-0016928/VB/01
mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín
zastoupené společností Elektromontáže Touš s.r.o., Topolová 68, 330 23 Úherce. Věcné
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břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování distribuční soustavy –
„ Semošice, DO, parc. č. 333/1 - kNN“ a to na pozemku města parc. č. 1877, k. ú. Semošice
vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: ČEZ
Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vlastníka a správce distribuční soustavy.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč/bm + DPH v platné výši,
minimální sazba činí 10.000 Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku věcným
břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 230-358/2021 ze dne 30.09.2021. Celková
náhrada činí 10.000 Kč + DPH v platné výši.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 5. Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 068-2021 na vypracování PD pro realizaci
další etapy OZ Lidická: „Horšovský Týn, Žitná – Obytná zóna“
Usnesení
75/5
a) RM bere na vědomí informaci, že z důvodu ztráty kapacity vlivem odchodu pracovních sil
na straně zhotovitele, není zhotovitel schopen zabezpečit zpracování díla dle Smlouvy o dílo
č. 068-2021 na zpracování projektové dokumentace pro realizaci další etapy OZ Lidická
s názvem „Horšovský Týn, Žitná – Obytná zóna“ v časovém termínu akceptovatelném
objednatelem.
b) RM schvaluje návrh Dohody o ukončení smlouvy č. 068-2021 mezi městem Horšovský
Týn a firmou GEOREAL spol. s.r.o., sídlem Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň, IČ 40527514.
c) RM pověřuje starostu podpisem této dohody.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 6. Výstavba chodníku v Horšově - archeologický výzkum (CN) a návrh dohody
o provedení archeologického výzkumu
Usnesení
75/6
a) RM projednala cenovou nabídku Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace,
Kopeckého sady 2, Plzeň na provedení archeologického výzkumu při akci „Výstavba
chodníku v Horšově“ za cenu 23.780 Kč bez DPH tj. 28.774 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 „Výstavba
chodníku v Horšově“ za cenu 23.780 Kč bez DPH tj. 28.774 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.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 7. Návrh na poskytnutí finančního daru Záchranné stanici živočichů Plzeň
Usnesení
74/7
a) RM projednala návrh odboru OŽPŽÚ na poskytnutí jednorázového daru Záchranné stanici
živočichů Plzeň - Dobrovolnému ekologickému spolku - ochrana ptactva ve výši 10.000 Kč
z rozpočtu města.
b) RM schvaluje návrh odboru OŽPŽÚ na poskytnutí jednorázového daru Záchranné stanici
živočichů Plzeň - Dobrovolnému ekologickému spolku - ochrana ptactva, Zábělská 1512/75,
312 00 Plzeň, IČO 45332690, ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města. Bankovní kontakt
příjemce daru: ČSOB Plzeň - 626222/0300
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OŽPŽÚ – Mgr. Königsmarková. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Žádost o pronájem nebytového prostoru Prokopa Holého 57, H. Týn
Usnesení
75/8
a) RM projednala návrh správce Bytes HT o záměru pronájmu nebytových prostor v ul.
Prokopa Holého 57, Horšovský Týn. Správce navrhuje přidělit nebytový prostor o velikosti
48 m² na základě žádosti, s dobou nájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a
nájemným dle pravidel pro pronajímání nebytových prostorů ve výši 784 Kč/m²/rok + služby.
Záměr města o pronájmu byl vyvěšen na úřední desce.
b) RM souhlasí s pronájmem za výše uvedených podmínek dle návrhu správce.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 9. Žádost velitele JSDHO Horšovský Týn o možnosti využití objektu "Staré školy"
Usnesení
75/9
a) RM projednala žádost velitele JSDHO Horšovský Týn o možnosti využití objektu "Staré
školy" 06.11.2021 za účelem výcviku hasičů v dýchací technice.
b) RM souhlasí s využitím budovy k uvedenému účelu.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje JSDHO, Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 10. Objednání PD - veřejné WC BUS – Pivovarská ulice
Usnesení
75/10
a) RM projednala nabídku na projektovou dokumentaci Veřejné WC – Pivovarská ulice od
firmy HT PROJEKT s.r.o., Pivovarská 23, 346 01 Horšovský Týn, IČ:25212796 za cenu
46.000 Kč.
b) RM souhlasí s objednáním.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
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Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 11. Uzavření knihovny pro veřejnost v době vánoc
Usnesení
75/11
a) RM projednala žádost vedoucí Městské knihovny o uzavření knihovny pro veřejnost ve
dnech 23.12.2021 a 27.12. - 31.12.2021 z důvodu čerpání dovolené.
b) RM souhlasí s uzavřením knihovny v uvedených dnech.
c) RM ukládá zveřejnit informaci ve Zpravodaji města Horšovský Týn a na webu knihovny.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje vedoucí knihovny. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 12. Žádost o proplacení 2. splátky za údržbu veřejného prostranství – sekání trávy
Usnesení
75/12
a) RM projednala žádost SDH Horní Metelsko o vyplacení 2. 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. Oddělení ŽP MěÚ potvrdilo splnění závazků.
b) RM souhlasí s vyplacením částky 10.000 Kč SDH Horní Metelsko za splnění závazků dle
dohody.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 13. Žádost o proplacení částky dle dohody – údržba požární zbrojnice
Usnesení
75/13
a) RM projednala žádost SDH Horní Metelsko o vyplacení částky ve výši 3.000 Kč za splnění
závazků dle smlouvy s městem, jejímž předmětem je údržba stavby požární zbrojnice
v Horním Metelsku.
b) RM souhlasí s vyplacením částky 3.000 Kč SDH Horní Metelsko za splnění závazků dle
dohody.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 14. Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin
Usnesení
75/14
RM vzala na vědomí oznámení ředitelky MŠ o uzavření obou MŠ v době vánočních prázdnin
od 23.12. - 02.01.2022. Od 03.01.2022 budou obě MŠ v provozu.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitelka MŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
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Bod 15. CN Smart info e-mail
Usnesení
75/15
a) RM projednala CN firmy Galileo Corporation s.r.o. se sídlem Březenecká 4808, 430 04
Chomutov, IČO 25448714 informaci o ukončení provozu Informace – e-mailem na www
stránkách města z důvodu , že Google změnil algoritmus určení e-mailu spamem a domény
jako nevyžádané. Modul informace z www nelze upravit na podmínky Googlu. Firma nabízí
novou službu SMART INFO, která nahradí původní aplikaci za cenu 9.900 Kč bez DPH a
roční poplatek ve výši 2.950 Kč ( pro cca 60 odběratelů)
b) RM neschvaluje nabídku firmy na pořízení nové aplikace SMART INFO.
c) RM ukládá OKSVV informovat veřejnost na www stránkách o ukončení rozesílání e-mailů
a o možnosti začít používat aplikaci „V obraze“, kterou město již má pořízenou a používá jí
cca 550 uživatelů
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 16. Informace o jednání před soudem 1. stupně (Karpem a.s.)
Usnesení
75/16
a) RM vzala na vědomí Informace o průběhu jednání před soudem prvního stupně vztahující
se k úhradě smluvní pokuty firmou Karpem a.s.. Usnesením soudu ze dne 20.10.2021 se
jednání odročuje na neurčito s tím, že účastníkům se ukládá podat zprávu o mimosoudním
řešení věci do 15. 1. 2022.
b) RM postupuje věc k projednání na zasedání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 17. Nabídka - Projekty Deníku Vltava Labe Media
Usnesení
75/17
a) RM projednala nabídku VLTAVA LABE MEDIA a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 –
Jinonice, IČO 01440578 týkající se medializace města na stránkách Deníku Západních Čech
ve speciální příloze „Vánoční města“ v cenové relaci - celá strana (A4) 32.500 Kč, ½ strany
18.500 Kč, 1/3 strany 12.500 Kč, ¼ strany 9.900 Kč, 1/8 strany 5.900 Kč.
b) RM souhlasí s využitím nabídky medializace města ve Vánoční příloze Deníku ve formátu
½ strany 18.500 Kč
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
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Bod 18. Informace o záměru propojení skupinových vodovodů Nýrsko - DomažliceHolýšov-s Plzeňskou aglomerací
Usnesení
75/18
a) RM projednala Informace o záměru propojení skupinových vodovodů Nýrsko - DomažliceHolýšov - s Plzeňskou aglomerací.
b) RM ukládá starostovi připravit podklady do příštího jednání RM spočívající ve vyjádření
provozovatele vodovodu a dalších vlastníků na skupinovém vodovodu.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 19. Výběrové řízení na akci Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně
Usnesení
75/19
RM ukládá OMIM vypsání výběrového řízení na akci Rekonstrukce Pivovarské ulice
v Horšovském Týně.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 20. Informace o čerpání finančních prostředků z účelových příspěvků
Usnesení
75/20
a) RM projednala informaci o čerpání finančních prostředků ZŠ Horšovský Týn z účelových
příspěvků obdržených od města Horšovský Týn.
b) RM souhlasí s návrhem ředitele ZŠ Horšovský Týn vrátit výše uvedenou částku zpět do
rozpočtu města v r. 2021 s tím, že tento nevyužitý účelový příspěvek ve výši 450.000 Kč bude
zahrnut do rozpočtu města na r. 2022 a nevyčerpané účelové příspěvky v celkové výši
363.077,60 Kč v rámci finančního vypořádání za r. 2021 při schválení účetní závěrky bude
zřizovatel požádán o schválení přidělení této částky do rezervního fondu ZŠ Horšovský Týn
k dalšímu využití.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitel ZŠ, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 21. Návrh rozpočtu města Horšovský Týn na rok 2022
Usnesení
75/21
a) RM projednala návrh rozpočtu města Horšovský Týn na rok 2022.
b) RM postupuje věc do pracovního zasedání ZM, které se uskuteční v pondělí 08.11.2021 od
17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
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Bod 22. Jmenování opatrovníka a zástupce opatrovníka
Usnesení
75/22
a) RM jmenuje na základě rozsudku Okresního soudu v Domažlicích ze dne 22.09.2021, č.j.
13 Nc 411/2021-72, 4 P a Nc 146/2021, 4 P a Nc 152/2021, který nabyl právní moci dne
30.10.2021, opatrovníkem, která byla omezena ve svéprávnosti a Město Horšovský Týn bylo
jmenováno jejím veřejným opatrovníkem, opatrovnici paní Irenu Němcovou, referentku
odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Horšovský Týn.
b) RM jmenuje zástupcem opatrovnice Ireny Němcové za opatrovníka omezené ve
svéprávnosti, sociálního pracovníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu
Horšovský Týn, Bc. Jiřího Holečka.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 23. - Závěr
Starosta města ukončil schůzi RM v 17:30 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 24.11.2021 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: 08.12.2021,
16.12.2021.
Předběžné termíny zasedání ZM na II. pololetí 2021: 13.12. 2021.
Zapsala: Ing. Eva Princlová
tajemnice MěÚ
V Horšovském Týně 08.11.2021

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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