Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 90
ze dne 8.6.2022 na MěÚ v Horšovském Týně
Místo schůze: kancelář starosty města, náměstí Republiky 52, H. Týn
Začátek schůze: 15:45 hodin
Přítomni: Ing. Josef Holeček, MUDr. Ondřej Plášil, Iva Peteříková, Mgr. Renáta Karbanová,
David Škopek, Iva Peteříková
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 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 89. schůze Rady města Horšovský Týn (dále jen RM) byl
ověřovateli ověřen a odpovídá skutečnosti. Nebyly podány žádné námitky proti zápisu. Jako
zapisovatele určil starosta tajemnici Ing. Evu Princlovou.
Usnesení
90/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a Davida Škopka, kteří ho zároveň
podepisují.
b) RM schvaluje program 90. schůze Rady Města Horšovský Týn
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
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Bod 2. Ukončení pachtovní smlouvy – pacht části pozemku parc. č. 74, díl VIII/13
Usnesení
90/2
a) RM bere na vědomí informaci OMIM o žádosti o ukončení pachtovní smlouvy na část
pozemku parc. č. 74, díl VIII/13 v k.ú. Horšovský Týn o výměře 470 m2 dohodou.
b) RM po projednání schvaluje návrh Dohody o skončení nájmu.
c) 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 3. Zrušení směrnice VZMR
Usnesení
90/3
a) RM ruší Směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu města Horšovský ze dne 17.4.2019,
schválenou RM 15 pod bodem 15/21.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 4. Informace o převodu spoluvlastnického podílu u BD čp. 273 – 276, Vančurova ul.
Usnesení
90/4
a) RM projednala informaci OMIM o postupu ve věci převodu spoluvlastnického podílu města
Horšovský Týn ve výši 1/3 u bytových domů čp. 273, 274, 275, 276, Vančurova ul. a pozemků
parc.č. 1579/75, 1579/76, 1579/77, 1579/78, vše v k.ú. Horšovský Týn, které jsou majetkem
města Horšovský Týn na nájemce a to v souladu s uzavřenými smlouvami o dodatečném
členském vkladu a budoucí kupní smlouvě.
b) RM bere na vědomí tuto informaci o postupu ve věci převodu spoluvlastnického podílu
města Horšovský Týn u BD čp. 273, 274, 275, 276, Vančurova ul. a ukládá OMIM připravit
podklady do zasedání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 5. Směna pozemků parc. č. 2585/33 za část pozemku parc. č. 2585/4, k. ú.

Horšovský Týn

Usnesení
90/5
a) RM projednala informaci OMIM o přípravě směny pozemku parc. č. 2585/33, jehož
vlastníkem je Plzeňský kraj, IČ 70890366, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň – právo hospodařit
se svěřeným majetkem kraje, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., IČ 72053119,
Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň a části pozemku parc. č. 2585/4 (jen vozovka), jehož
vlastníkem je město Horšovský Týn, vše v k. ú. Horšovský Týn. Směna pozemků se uskuteční
bezúplatně bez finančního dorovnání.
b) RM postupuje tento materiál do zasedání ZM s doporučením schválit předložený záměr
města směny pozemku parc. č. 2585/33 a části pozemku 2585/4 (jen vozovka) a ukládá OMIM
připravit podklady pro zasedání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________

3

Bod 6. Žádost o bezúplatný převod pozemku pod stavbou MK - OZ Karpem
Usnesení
90/6
a) RM projednala informaci OMIM o přípravě žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č.
2279/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 226 m2, k. ú. Horšovský Týn pod
stavbou komunikace v ul. Dostojevského z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, IČ
01312774, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov do vlastnictví města Horšovský Týn.
b) RM ukládá OMIM podat žádost o bezúplatný převod parc. č. 2279/3 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 226 m2 v k. ú. Horšovský Týn.
c) RM ukládá OMIM připravit podklady do zasedání ZM s doporučením schválit bezúplatné
nabytí pozemku parc. č. 2279/3, k. ú. Horšovský Týn do vlastnictví města Horšovský Týn.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Žádost o bezúplatný převod pozemků pod stavbou silnic II. a III. třídy do majetku
Plzeňského kraje
Usnesení
90/7
a) RM projednala informaci OMIM o podaných žádostech Správy a údržby silnic Plzeňského
kraje, příspěvková organizace o bezúplatný převod pozemků do majetku Plzeňského kraje pod
stavbami silnic II. a III. třídy, vlastníkem staveb je Plzeňský kraj – hospodaření se svěřeným
majetkem kraje Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace. Jedná se o
pozemky v k. ú. Horšovský Týn parc. č. 2586/16, 2578/32, 2578/33, 2585/75, vše ostatní
plocha, silnice.
b) RM ukládá OMIM připravit podklady do zasedání ZM s doporučením schválit záměr města
bezúplatně převést pozemky uvedené v písm. a) tohoto bodu do vlastnictví Plzeňského kraje.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Žádost o bezúplatný převod pozemků pod stavbou chodníku v Horšově
Usnesení
90/8
a) RM projednala informaci OMIM o dokončení stavby chodníku v Horšově při silnici II. třídy.
Město Horšovský Týn v rámci majetkoprávního vypořádání podá žádost o bezúplatný převod
části pozemku parc. č. 2580/1 k. ú. Horšovský Týn a části pozemku parc. č. 2621, k. ú. Horšov
pod stavbou místní komunikace z vlastnictví Plzeňského kraje, IČ 70890366, Škroupova
1760/18, Plzeň - hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správy a údržby silnic Plzeňského
kraje, příspěvková organizace do vlastnictví města Horšovský Týn.
b) RM ukládá OMIM podat žádost o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2580/1 k. ú.
Horšovský Týn a části pozemku parc. č. 2621, k. ú. Horšov pod stavbou chodníku.
c) RM ukládá OMIM připravit podklady do zasedání ZM s doporučením schválit bezúplatné
nabytí části pozemků uvedených v bodě a) do vlastnictví města Horšovský Týn.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 9. Žádost o úplatný převod pozemků 712/7, 2345/2, k. ú. Horšovský Týn dotčených
stavbou „Horšovský Týn, ulice Výhledy – retenční nádrž“
Usnesení
90/9
a) RM projednala informaci OMIM o přípravě žádosti o úplatný převod pozemků parc. č.712/7
– orná půda o výměře 150 m2, 2345/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1141
m2, k. ú. Horšovský Týn z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774,
Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov do vlastnictví města Horšovský Týn na základě podmínky
stanovené vlastníkem pozemků při přípravě stavby „Horšovský Týn, ulice Výhledy – retenční
nádrž“, jejíž část stavby bude umístěna i u připravované obytné zóny U Potoka, neboť sem
budou svedeny dešťové vody z této lokality.
b) RM ukládá OMIM podat žádost o úplatný převod pozemků uvedených v bodě a). Vlastní
kupní smlouva bude předložena ke schválení do zasedání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 10. Žádost o schválení postavení dřevěného přístřešku na pronajatém pozemku parc. č.
74, díl VIII/19a, k. ú. Horšovský Týn
Usnesení
90/9
a) RM projednala žádost o schválení postavení dřevěného přístřešku pro uložení zahradního
náčiní o rozměrech 2 m x 3 m x 2 m bez pevného spojení se zemí na pronajaté části pozemku
parc. č. 74, k. ú. Horšovský Týn, ozn. jako díl VIII/19a.
b) RM souhlasí s postavením dřevěného přístřešku pro uložení zahradního náčiní o rozměrech
2 m x 3 m x 2 m bez pevného spojení se zemí na pronajaté části pozemku parc. č. 74, k.ú.
Horšovský Týn, ozn. jako díl VIII/19a.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 11. PD pro realizaci další etapy OZ Lidická
Usnesení
90/11
a) RM projednala nabídku na zpracování PD pro provádění stavby „Obytná zóna Lidická – VI.
Etapa“ od společnosti Prime-com s.r.o., Sladkovského 545/13, 326 00 Plzeň, IČ 07772769 za
celkovou nabídkovou cenu 318.900 Kč Kč bez DPH.
b) RM souhlasí s předloženou cenovou nabídkou firmy.
c) RM schvaluje návrh smlouvy o dílo mezi městem Horšovský Týn a firmou Prime-com s.r.o.,
Sladkovského 545/13, 326 00 Plzeň, IČ 07772769 na zpracování PD pro provádění stavby
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„Obytná zóna Lidická – VI. Etapa“ od společnosti Prime-com s.r.o., Sladkovského 545/13, 326
00 Plzeň, IČ 07772769 za celkovou nabídkovou cenu 318.900 Kč Kč bez DPH.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 12. PD – Obytná zóna U bažantnice I. etapa
Usnesení
90/12
a) RM projednala nabídku na zpracování PD pro vydání společného povolení a PD pro
provádění stavby „OZ U bažantnice - I. etapa“ od společnosti Prime-com s.r.o., Sladkovského
545/13, 326 00 Plzeň, IČ 07772769 za celkovou nabídkovou cenu 738.200 Kč Kč bez DPH;
b) RM souhlasí s předloženou cenovou nabídkou;
c) RM schvaluje návrh smlouvy o dílo mezi městem Horšovský Týn a firmou Prime-com s.r.o.,
Sladkovského 545/13, 326 00 Plzeň, IČ 07772769 na zpracování PD pro vydání společného
povolení a PD pro provádění stavby „OZ U bažantnice - I. etapa“ od společnosti Prime-com
s.r.o., Sladkovského 545/13, 326 00 Plzeň, IČ 07772769 za celkovou nabídkovou cenu 738.200
Kč Kč bez DPH.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 13. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky města H. Týn za r. 2021 zastupitelstvem
města
Usnesení
90/13
a) RM projednala návrh závěrečného účtu a účetní závěrky města Horšovský Týn za rok 2021
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.
b) RM postupuje věc do zasedání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 14. Uzavření Městské knihovny ve dnech 04.07. a 22.07.2022
Usnesení
90/14
a) RM projednala žádost vedoucí Městské knihovny Horšovský Týn na uzavření knihovny pro
veřejnost ve dnech 04.07.2022 a 22.07.2022 z důvodu čerpání dovolené.
b) RM souhlasí s uzavřením knihovny v navržených termínech.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
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Vyřizuje vedoucí MK. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 15. Termíny RM a ZM
Usnesení
90/15
a) RM projednala návrh termínů schůzí RM a zasedání ZM na 2. pololetí 2022. Předběžné
termíny schůzí RM na 2. pololetí 2022 jsou stanoveny na 13.7., 3.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10.,
19.10.,2.11., 16.11., 30.11., 14.12. 2022.
b) RM souhlasí s navrženými termíny schůzí RM na 2. pololetí 2022.
c) RM postupuje ke schválení do zasedání ZM návrh termínu zasedání ZM na 12.09.2022.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, na vědomí ředitelé p.o. a s.r.o., vedoucí odborů, knihovna. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
Bod 16. Návrh RO č. 4/2022 rozpočtu města na rok 2022
Usnesení
90/16
a) RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 4/2022 rozpočtu města Horšovský Týn na
rok 2022.
b) RM postupuje RO č. 4/2022 do zasedání ZM s doporučením věc schválit.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 17. Informace o prázdninovém provozu MŠ
Usnesení
90/17
RM bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Horšovský Týn, okres Domažlice,
příspěvková organizace o uzavření MŠ o hlavních prázdninách. V době od 04.07. – 05.08.2022
bude uzavřena MŠ Pionýrů. MŠ Vančurova bude uzavřena od 25.07. – 26.08.2022. Obě
zařízení budou uzavřena od 25.07. do 05.08.2022. Rodiče byli informováni.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitelka MŠ, pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 18. Navýšení úhrad za úkony pečovatelské služby od 01.07.2022
Usnesení
90/18
a) RM projednala návrh vedoucí odboru SVZ na navýšení úhrad za poskytování pečovatelské
služby od 01. 07. 2022 v souladu s vyhláškou č. 34/2022 ze dne 18. 02. 2022.
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b) RM souhlasí s navýšením úhrad za poskytování pečovatelské služby od 01. 07. 2022.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OSVZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení
_____________________________________________________________________________
Bod 19. Uzavření MěÚ dne 04.07.2022
Usnesení
90/19
RM bere na vědomí informaci tajemnice o uzavření všech pracovišť Městského úřadu
Horšovský Týn dne 04.07.2022 z důvodu odstávky IT systému pro údržbu a rekonfiguraci sítě.
Informace o uzavření bude uveřejněna ve Zpravodaji města, na internetových stránkách, na
FB i na vstupních dveřích budov MěÚ.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, na vědomí ředitelé p.o. a s.r.o., vedoucí odborů, knihovna. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
Bod 20. Žádost o navýšení základního přídělu do sociálního fondu z rozpočtu města
Usnesení
90/20
a) RM projednala žádost o navýšení základního přídělu do sociálního fondu z rozpočtu města.
b) RM postupuje věc do zasedání ZM s doporučením ZM schválit navýšení základního přídělu
do sociálního fondu z rozpočtu města na celkovou výši 3,5% z ročního objemu nákladů
zúčtovaných na platy a náhrady platů a odměny zaměstnanců.
(5-4-0-1) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje tajemnice a OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 21. Žádost o projednání převodu člen. práv a povinností k bytu
Usnesení
90/21
a) RM projednala žádost o souhlas s převodem práv a povinností vyplývajících z předmětu
Smlouvy o dodatečném členském vkladu ve věci bytové jednotky A11 domu Vančurova 285,
Horšovský Týn.
b) RM souhlasí s převodem práv a povinností vyplývajících z předmětu Smlouvy o dodatečném
členském vkladu a budoucí kupní smlouvě mezi mezi PeHToo a.s., náměstí Republiky 1078/1,
Praha 1, IČO 45357072 členské číslo 1024 a panem T. V., ve věci bytové jednotky A11 domu
Vančurova 285, Horšovský Týn Nájemního družstva Malé předměstí, bytové družstvo.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 22. Aktualizace Přílohy č. 1 Příkazní smlouvy o správě nemovitých věcí
Usnesení
90/22
a) RM projednala aktualizaci Přílohy č. 1 Příkazní smlouvy o správě nemovitých věcí (přehledu
spravovaných nemovitých věcí města Horšovský Týn) uzavřené mezi městem a společností
Bytes.
b) RM souhlasí s aktualizací Přílohy č. 1 Příkazní smlouvy o správě nemovitých věcí (přehledu
spravovaných nemovitých věcí města Horšovský Týn) uzavřené mezi městem a společností
Bytes.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, Bytes. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 23. Žádost ředitele ZŠ o navýšení účelového příspěvku
Usnesení
90/23
a) RM projednala žádost ředitele ZŠ o navýšení účelového příspěvku na realizaci plánované
výměny poslední části staré dlažby 1. patra budovy ZŠ. Důvodem je navýšení cen stavebního
materiálu, což způsobilo navýšení ceny rekonstrukce z původních 450 tis. Kč na 530 tis. Kč.
b) RM souhlasí s navýšením účelového příspěvku dle žádosti.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitel ZŠ, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 24. Žádost o schválení školného v ZUŠ na školní rok 2022/2023
Usnesení
90/24
a) RM projednala žádost ředitelky ZUŠ Horšovský Týn o navýšení školného na školní rok 202223 dle předloženého návrhu: Přípravné studium HO 900 Kč/pololetí (původně 800 Kč),
Individuální výuka hudebního oboru 1.300 Kč/pololetí (původně 1.200 Kč), Skupinová výuka
hudebního oboru 900 Kč/pololetí (původně 800 Kč), Literárně-dramatický obor 900 Kč/
pololetí (původně 800 Kč), Výtvarný obor 1.000 Kč/pololetí (původně 900 Kč).
b) RM souhlasí s navýšením školného v ZUŠ dle předloženého návrhu.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitelka ZUŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 25. Nabídka na prezentaci obce v knize OBCE POHÁDKOVÉ
Usnesení
90/25
a) RM projednala nabídku firmy Status 4U, s.r.o. se sídlem E. Krásnohorské 495, 345 61
Staňkov, IČO 03156095 na prezentaci obce v knize OBCE POHÁDKOVÉ. Cena se odvíjí od počtu
objednaných výtisků v relaci od 21.615 Kč (20+1) do 76.615 Kč (100+2).
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b) RM nesouhlasí s prezentací města v knize OBCE POHÁDKOVÉ.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 26. Žádost společnosti HT lesy, spol. s r.o. o odkoupení pozemku v majetku města - p. č.
616 v k. ú. Semošice
Usnesení
90/26
a) RM projednala žádost společnosti Horšovskotýnské lesy, spol. s r.o., IČO 25217321
o odkoupení pozemku p.č. 616 v k.ú. Semošice z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů.
Na předmětné parcele se nachází stavba garáže a septiku ve vlastnictví společnosti
Horšovskotýnské lesy, spol. s r.o..
b) RM ukládá OMIM připravit podklady do zasedání ZM s doporučením schválit záměr prodeje
pozemku parc.č. 616, k.ú. Semošice vlastníkovi staveb.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 27. Žádost společnosti HT lesy, spol. s r.o. o pronájem pozemku p. č. 617 a 1597 v k. ú.
Semošice
Usnesení
90/27
a) RM projednala žádost společnosti Horšovskotýnské lesy, spol. s r.o., IČ 25217321 o
pronájem pozemků p. č. 617 o výměře 625 m² a p. č. 1597 o výměře 303 m², oba v k. ú.
Semošice. Jedná se o zahrady u hájenky v lokalitě Peřina.
b) RM souhlasí s pronájmem pozemků p.č. 617 o výměře 625 m² a p. č. 1597 o výměře 303
m², oba v k. ú. Semošice.
c) RM ukládá OMIM zveřejnit záměr města, kterým se přenechají do nájmu/pachtu pozemky
p. č. 617 o výměře 625 m² a p. č. 1597 o výměře 303 m², oba v k. ú. Semošice za účelem
zřízení zahrádky, udržování a požívání případných výnosů z propachtovaných pozemků.
Pachtovné 2,50 Kč/m2 je od roku 1999 navyšováno o inflační koeficient uznaný státem a
zveřejněný ČSÚ. Pro rok 2022 činí výše pachtovného 4,72 Kč/m2 za rok. Po uplynutí lhůty zpět
do RM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 28. Veřejná zakázka - zpracování Změny územního plánu města Horšovský Týn
Usnesení
90/28
a) RM schvaluje nabídku společnosti Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno, IČ
049 05 547 na zpracování veřejné zakázky malého rozsahu „ Změna č. 6 Územního plánu
Horšovský Týn“. Nabídková cena je 265.000 Kč bez DPH, cena s DPH činí 320.650 Kč.
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b) RM ukládá starostovi předložit do příští schůze RM návrh smlouvy o dílo „ Změna č. 6
Územního plánu Horšovský Týn“.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 29. Nabídka na „Územní studie – U staré školy Horšovský Týn“
Usnesení
90/29
a) RM schvaluje nabídku společnosti SLADKÝ & PARTNERS s.r.o. se sídlem Nad Šárkou 60,
Praha 6, IČ 274 39.500 na zpracování zakázky „Územní studii – U staré školy Horšovský Týn“.
Nabídková cena je 215.000 Kč bez DPH. Termín plnění je do 10 týdnů od podpisu smlouvy
o dílo.
b) RM ukládá starostovi předložit do příští schůze RM návrh smlouvy o dílo na „ Územní studie
– U staré školy Horšovský Týn“.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 30. Dohoda o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na pozemku
Usnesení
90/30
a) RM projednala informaci OMIM o podmínce vlastníka pozemku parc. č. 1930 - České
republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky s.p., stanovené ve vyjádření Lesů ČR
ze dne 15.03.2022 ke stavbě „Horšovský Týn – protipovodňové a protierozní opatření rokle
pod motokrosovým areálem“, uzavřít Dohodu o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na
pozemku s následným zápisem do katastru nemovitostí před zahájením stavby.
b) RM ukládá OMIM připravit podklady do ZM s doporučením schválit předložený návrh
Dohody v požadovaném znění.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 31. Vyjádření k žádosti ÚZSVM k převodu pozemku parc. č. 316/2 k. ú. Semošice
Usnesení
90/31
a) RM vzala na vědomí informaci o žádosti ÚZSVM ve věci případného převodu pozemku parc.
č. 316/2, k. ú. Semošice vlastníkovi sousedního pozemku. Převodem pozemku by vše scelil do
jednoho celku. Sousední pozemky nejsou ve vlastnictví města.
b) RM souhlasí s převodem pozemku parc. č. 316/2, k. ú. Semošice do vlastnictví fyzické osoby
(vlastníkovi sousedního pozemku).
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 32. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1523/2, k. ú. H. Týn
Usnesení
90/32
a) RM projednala žádost o odkoupení části pozemku města parc. č. 1523/2 o výměře cca. 28
m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Horšovský Týn (Vrchlického ulice) pod přenosnou
stavbou garáže pro osobní automobil.
b) RM ukládá OMIM připravit podklady do ZM s doporučením schválit záměr města prodat
požadovanou část pozemku o výměře cca 23 m2 pod stavbou garáže a části mezi pozemkem
žadatele (parc. č. 1523/166 ) a garáží za cenu stanovenou dle zásad tvorby ceny pozemků,
které město bude prodávat.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 33. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1579/136, k. ú. H. Týn
Usnesení
90/33
a) RM projednala žádost o odkoupení části pozemku města parc. č. 1579/136 o výměře cca. 80
m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Horšovský Týn (Vančurova ulice). Žadatel je
vlastníkem nemovitosti čp. 287, Vančurova ul., objekt bývalé prodejny zeleniny. Na části
požadovaného pozemku se ale nachází rampa pro sousední objekt čp. 187, na části o výměře
cca 30 m2 – travní porost.
b) RM ukládá OMIM připravit podklady do ZM s doporučením neschválit záměr města prodat
požadovanou část pozemku o výměře cca 30 m2 (travní porost).
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 34. Smlouva o zřízení věcného břemene – trafostanice u ČOV a kabel VN
Usnesení
90/34
a) RM schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti
inženýrské sítě č. 2005C22/30 mezi městem Horšovský Týn a ČR – Státním pozemkovým
úřadem, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov. Věcné břemeno –
služebnost spočívá v právu zřízení a provozování elektrické přípojky VN – „Horšovský Týn,
čistička TS“ a to na pozemku parc. č. 1056/40, k. ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčený
pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: Města Horšovský Týn – vlastníka
elektrické přípojky VN. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 1.037 Kč.
Povinný není plátce DPH. Oprávněný uhradí poplatky za vklad práva do katastru nemovitostí.
Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 300012

83/2022 ze dne 05.04.2022.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 35. Zajištění archeologického dozoru při akci „Pod Loretou, Horšovský Týn“ cenová
nabídka + návrh dohody o provedení archeologického výzkumu
Usnesení
90/35
a) RM projednala cenovou nabídku Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace,
Kopeckého sady 2, Plzeň na provedení archeologického výzkumu při akci „Pod Loretou,
Horšovský Týn“ za cenu 20.300 Kč bez DPH tj. 24.563 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 „Pod Loretou,
Horšovský Týn“ za cenu 20.300 Kč bez DPH tj. 24.563 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.
Bod 36. Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP pro stavbu „Pod Loretou, Horšovský
Týn“
Usnesení
90/36
a) RM projednala cenovou nabídku firmy JILAM s.r.o., sídlem alej Svobody 881/56, 323 00
Plzeň, IČ 27974014 na technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP pro stavbu „Pod
Loretou, Horšovský Týn“ za cenu 165.480 Kč bez DPH tj. 200.230,80 Kč s DPH 21% a návrh
příkazní smlouvy.
b) RM schvaluje cenovou nabídku firmy JILAM s.r.o., sídlem alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň,
IČ 27974014 na technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP pro stavbu „Pod Loretou,
Horšovský Týn“ za cenu 165.480 Kč bez DPH tj. 200.230,80 Kč s DPH 21%.
c) RM schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi městem Horšovský Týn a firmou JILAM s.r.o.,
sídlem alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň, IČ 27974014.
d) RM pověřuje starostu podpisem této příkazní smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 37. Oznámení o navýšení cen EKO-SEPAR, s.r.o.
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Usnesení
90/37
a) RM projednala oznámení společnosti EKO-SEPAR, s.r.o., Hřbitovní 1214, 330 23 Nýřany,
IČO 47714760, o navýšení cen svozu separovaného odpadu o 4 % od 1. července 2022.
b) RM schvaluje navýšení cen svozu separovaného odpadu o 4 %, s platností od 1. července
2022.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OŽPŽÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 38. Návrh programu zasedání ZM č. 25
Usnesení
90/38
RM schválila návrh programu zasedání ZM č. 25, které se bude konat 27.06.2022.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV,na vědomí ředitelé p.o. a s.r.o., vedoucí odborů, knihovna.. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
Bod 39. Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost spolku „Obnova kaple srdce Ježíšovo
v Kocourově “
Usnesení
90/39
a) RM projednala žádost spolku „ Obnova kaple srdce Ježíšovo v Kocourově “o poskytnutí
dotace na činnost v roce 2022.
b) RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 7.500 Kč z rozpočtové kapitoly Individuální dotace
ostatním společenským organizacím v roce 2022.
c) RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu k přidělené dotaci.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 40. Žádost spolku „Obnova kaple srdce Ježíšovo v Kocourově “ - pouť
90/40
a) RM projednala žádost spolku „ Obnova kaple srdce Ježíšovo v Kocourově o poskytnutí
dotace na zajištění ,,Kocourovské poutě“ v roce 2022.
b) RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 4.500 Kč z rozpočtové kapitoly Individuální dotace
ostatním společenským organizacím v roce 2022.
c) RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu k přidělené dotaci.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 41. Informace o převodu spoluvlastnického podílu u BD čp. 278, Masarykova ul.
Usnesení
90/41
a) RM projednala informaci OMIM o postupu ve věci převodu spoluvlastnického podílu města
Horšovský Týn ve výši ideální 1/3 k celku u bytového domu čp. 278, Masarykova ul., který je
součástí pozemku parc. č. 1579/88, k. ú. Horšovský Týn dle předloženého návrhu kupní
smlouvy a dohody o narovnání.
b) RM bere na vědomí informaci o postupu ve věci převodu spoluvlastnického podílu města
Horšovský Týn u BD čp. 278, Masarykova ul.
c) RM projednala návrh kupní smlouvy a dohody o narovnání.
d) RM ukládá OMIM připravit podklady do zasedání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 42. Výběrového řízení: „Rekonstrukce malé vodní nádrže, k. ú. Kocourov u Horšovského
Týna p. č. 44/1“
Usnesení
90/42
a) RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce pod názvem „Rekonstrukce malé vodní nádrže, k. ú. Kocourov u Horšovského
Týna p. č. 44/1“. Výzva byla zaslána třem firmám. Na adresu zadavatele ve stanovené lhůtě
došly tři nabídky.
b) RM se shoduje s názorem komise pro otevírání a hodnocení nabídek a přiděluje tuto
zakázku uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, firmě Dufek Group s.r.o., Dvořákova 457, 344
01 Domažlice, IČ 08345384 s nabídkovou cenou ve výši 3.855.216,92 Kč bez DPH tj.
4.664.812,47 Kč vč. DPH 21%.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 43. Rozšíření provozní doby Sběrného dvora – Bytes HT spol. s r.o.
Usnesení
90/43
RM souhlasí s rozšíření provozní doby sběrného dvora s účinností od 1.7.2022 takto: Provozní
doba sběrného dvora bude vždy v Út a Čt - od 9 hod do 12 hod a dále od 14 hod – 18 hod.,
v So - od 7 hod do 12 hod.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 44. Souhlas majitele pozemku
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Usnesení
90/44
a) RM projednala žádost YB studio – Jan Čelikovský o souhlas majitele pozemků se vzletem,
přistáním, natáčením a fotografování dronem na pozemcích parc. č. 2260/1 v k. ú. H. Týn a
pozemku parc. č. 1125/26 v k. ú. H. Týn.
b) RM souhlasí se vzletem, přistáním, natáčením a fotografování dronem na výše uvedených
pozemcích.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 45. Nájemní smlouva s obcí Meclov
Usnesení
90/45
a) RM schvaluje návrh Nájemní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn
zastoupené společností BYTES HT, spol. s r.o. a obcí Meclov, Meclov 137, IČ 00253553. Jedná
se o nájem pozemku parc. č. 545/2, k. ú. Mračnice.
b) RM pověřuje jednatele společnosti BYTES HT, spol. s r.o. podpisem nájemní smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje BYTES HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 46. Stavba roku
Usnesení
90/46
RM ruší svoje usnesení ze dne 11.05.2022 pod bodem RM 88/34 - a) RM souhlasí s účastí v
soutěži Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2021. Soutěžit mohou stavby zkolaudované nebo
uvedené do provozu v roce 2021 v Plzeňském kraji v tradičních sedmi kategoriích, mezi které
patří kategorie Dopravní a inženýrské stavby. b) RM souhlasí s přihlášením akce „Rekonstrukce
Plzeňské ulice“.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 47. Rozhodnutí o poskytnutí fin. prostředků ze SFŽP – Areál koupaliště v H. Týně
Usnesení
90/47
RM bere na vědomí rozhodnutí č. 5211000113 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR
na akci „Areál koupaliště v Horšovském Týně“ v rámci výzvy 10/2021 formou dotace ve výši
1.797.926,80 Kč na vybudování zelené střechy s akumulační schopností.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
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Vyřizuje starosta, OMIM, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 48. Cenová nabídka DOMOZA projekt s.r.o.
Usnesení
90/48
a) RM projednala cenovou nabídku firmy DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň,
IČO 281 45 089, na monitoring - poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR na akci „Areál
koupaliště v Horšovském Týně“ v rámci výzvy 10/2021 formou dotace na vybudování zelené
střechy s akumulační schopností za cenu 25.000 Kč bez DPH.
b) RM schvaluje cenovou nabídku firmy DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň,
IČO 281 45 089, na monitoring - poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR na akci „Areál
koupaliště v Horšovském Týně“ v rámci výzvy 10/2021 formou dotace na vybudování zelené
střechy s akumulační schopností.
c) RM schvaluje návrh smlouvy mezi městem Horšovský Týn a firmou DOMOZA projekt s.r.o.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, OMIM, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 49. Žádost
Usnesení
90/49
a) RM opětovně projednala žádost včetně vyjádření právničky města připraveného dle
rozhodnutí RM 87/21.
b) RM na základě vyjádření právničky nedoporučuje za podmínek uvedených v žádosti
předmětné pozemky prodávat.
c) RM postupuje věc do zasedání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Vyřizuje starosta, OMIM, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 50. Projednání návrhu Smlouvy o poskytnutí finančního daru SDH Horšovský Týn
Usnesení
90/50
RM projednala předložený návrh Smlouvy o poskytnutí finančního daru Sboru dobrovolných
hasičů Horšovský Týn na financování oslav 150 let od založení Sboru dobrovolných hasičů
Horšovský Týn a postupuje ho do zasedání zastupitelstva s doporučením ke schválení.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 51. Závěr
Starosta města ukončil schůzi RM v 18:15 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 22.06.2022 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 I. pololetí 2022 jsou stanoveny takto: 13.7., 3.8., 24.8., 7.9.,
21.9., 5.10., 19.10.,2.11., 16.11., 30.11., 14.12. 2022.
Předběžné termíny zasedání ZM na I. pololetí 2022: 27.6. 2022
Zapsal: Ing. Eva Princlová
V Horšovském Týně 15.06.2022

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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