Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 57
ze dne 03.02.2021 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
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 56. 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.
57/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josef Holeček a David Škopek, kteří ho zároveň
podepisují.
b) RM schvaluje program 57. schůze Rady Města Horšovský Týn
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 57. schůze
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze,
2. Kontrola usnesení ZM č. 16 ze dne 01.02.2021
3. Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK č. 860 000 3904;
4. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-0012719/VB/01;
5. Změna materiálu povrchu vjezdu k nemovitosti č.p. 73 – Plzeňská ul.;
6. Zájem města Kdyně o bezúplatný převod movitých věcí 2 ks netkaných textilií;
7. Termíny svozu bioodpadu na rok 2021;
8. Nájemní smlouva na nebytové prostory – návrh nového znění;
9. Přidělení bytu č. 31, Sylvánova 186, Horšovský Týn;
10. Pověření pí. Ireny Němcové, referentku OSV MěÚ Horšovský Týn k zastupování
Města Horšovský Týn jako opatrovníka;
11. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání – Jan Hofmeister;
12. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání – Jana Sedláčková;
13. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání – Lucie Císlerová
14. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání – Radek
Vavro;
15. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání – Venuše
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Plačková;
16. Podání žádosti o dotaci z dotačního programu PK – socha sv. Donáta;
17. Žádost o souhlas se zřízením sjezdu k pozemku č. 477/35
18. Žádost o osazení DZ zákazu parkování nákladních vozidel v celé obci Horní Metelsko;
19. Informace o hospodaření PO – MŠ Horšovský Týn za rok 2020;
20. Žádost o schválení podání žádostí o dotaci - MKZ
21. Nařízení města Horšovský Týn č. o stání motorových vozidel na vymezených MK;
22. Smlouva o pozáruční podpoře elektronické úřední desky;
23. Žádost o odložení vyúčtování dotace
24. Žádost o poskytnutí prostor pro odběry krve
25. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě „Elektrická přípojka k RD na
parc. č. 1372“
26. Nabídka na zpracování zakázky – Koncepce uspořádání areálu MŠ Vančurova H. Týn
27. Žádost o dotaci – výstavba chodníku Horšov
28. Závěr

Bod 2. Kontrola usnesení ZM č. 16 ze dne 01.02.2021
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
1. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
2. schvaluje program 16. zasedání ZM v předloženém znění. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
3. bere na vědomí zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení
zasedání ZM č. 15 ze dne 14.12.2020. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
4. bere na vědomí informaci, že se Finanční výbor ZM nesešel. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
5. bere na vědomí informaci, že zpráva o provedené kontrole na akci "Oprava objektu sýpky
v Horšovském Týně" byla předána k vyjádření odboru MIM. Výsledek kontroly bude
předložen do příštího zasedání ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
6. schvaluje prodej pozemků parc. č. 605 – jeho součástí je stavba rodinného domu č. p. 217,
Pivovarská ul., a parc. č. 606, 614/3, 2727/1, 2727/3, vše v k. ú. Horšovský Týn za kupní
cenu ve výši 2.351.000 Kč. Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí
(náklady na znalecký posudek, správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
atd.). Kupní cena včetně ostatních nákladů spojených s převodem nemovitostí bude
uhrazena kupujícím nejpozději v den podpisu vlastní kupní smlouvy. Složená finanční
jistota se při podpisu kupní smlouvy stává součástí kupní ceny. Vyřizuje OMIM. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
7. bere na vědomí informaci, že nedošlo ke změně základní ceny stavebního pozemku pro
město Horšovský Týn stanovené dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a proto není nutno pro letošní rok aktualizovat základní cenu Zásad
tvorby ceny pozemků, které bude město prodávat. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
8. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2020 rozpočtu města Horšovský Týn na rok
2020. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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9. souhlasí s připojením se k akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne
10. března 2021 na budově MěÚ – nám. Republiky 52, Horšovský Týn. Vyřizuje KS. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
10. vyhlašuje dle Zásad a pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn na
rok 2021 tyto programové dotace: „Jednorázové akce pro mládež“, „Reprezentace města“,
„Podpora činnosti - sport a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých
mistrovských soutěžích“.
Termín pro podání žádostí o dotaci je od 8.3. do 9.4. 2021. Vyřizuje místostarosta, OFŠ.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
11. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč Římskokatolické farnosti Horšovský Týn,
nám. Republiky 3, Horšovský Týn na rekonstrukci varhan v kostele sv. Apolináře po
zajištění financování v RO č. 2/2021 a následného schválení veřejnoprávní smlouvy.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
12. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 rozpočtu města Horšovský Týn na rok 2021.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
13.
a) ukládá odboru výstavby a územního plánování shromažďovat a evidovat podněty na
změnu územního plánu Horšovský Týn, vždy v kalendářním roce v termínu od 01.01. do
30.12. téhož roku.
b) ukládá odboru výstavby a územního plánování předložit evidované podněty k pořízení
změny ÚP Horšovský Týn za uplynulý rok k rozhodnutí o pořízení změny ÚP na nejbližší
ZM.
c) bere na vědomí, že o zařazení podnětů do pořizované Změny bude rozhodovat
jednotlivě.
d) ukládá odboru výstavby a územního plánování jednotlivé během kalendářního roku
evidované podněty k pořízení změny ÚP Horšovský Týn posoudit z hlediska možnosti
využití znění § 55a) a 55b) stavebního zákona a vyhodnotit pořízení Změny ÚP
zkráceným postupem. Vyřizuje OVÚP, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Usnesení
57/2
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 16/2021 ze dne 01.02.2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 3. Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK č. 860 000 3904
Usnesení
57/3
a) RM schvaluje Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK č. 860 000
3904 uzavřené mezi Městem Horšovský Týn a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace PK, Koterovská 462/162, Plzeň. Smlouva slouží jako doklad
investorovi prokazující právo provést stavbu „Horšov – vodovod“ na předmětném pozemku
(silnice III/20010) KN 2581 k.ú. Horšov pro účely řízení u příslušného stavebního úřadu.
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Záruční doba na provedené práce v komunikaci je stanovena na 60 měsíců. Sazby za dobu
užití pozemku dle Sazebníku, který je přílohou smlouvy, předpokládaná výše náhrady činí
23.480 Kč + DPH v platné výši. Součástí smlouvy jsou technické podmínky pro provádění
prací v komunikaci/pozemku.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 4. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-0012719/VB/01
Usnesení
57/4
a) RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-0012719/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
břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování distribuční soustavy –
„ Horšovský Týn, DO, ČSLA, 759/28 - kNN“ a to na pozemku KN 758/9, k.ú. Horšovský
Týn 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, za umístění nadzemní stavby technických zařízení 500 Kč +
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. 2928-431/2020 ze dne
11.01.2021. 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. Změna materiálu povrchu vjezdu k nemovitosti č.p. 73 – Plzeňská ul.
Usnesení
57/5
a) RM se seznámila s dopisem majitele nemovitosti č.p. 73 v Plzeňské ulici ve věci změny
povrchu vjezdu k nemovitosti místo zatravňovacích tvárnic. uvedených v projektové
dokumentaci na zámkovou dlažbu a s připomínkami k projektové dokumentaci.
b) RM souhlasí se změnou materiálu povrchu vjezdu ze zatravňovacích tvárnic na
asfaltobeton za podmínky, že vlastník dotčené nemovitosti bude seznámen s tím, že nemusí
docházet ke vsaku dešťových vod a zároveň může docházet ke stékání dešťových vod z
pozemku města (veřejné komunikace) na pozemek vlastníka. Město nebude poskytovat
finanční náhradu za případné škody vzniklé tímto stavem. V rámci stavebního řízení nebyly
ke stavbě písemně vzneseny žádné připomínky, bude proto pokračováno v souladu s vydaným
stavebním povolení dle schválené projektové dokumentace. Připomínka ve věci stékání vod
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na komunikaci Plzeňská ul. z bočních uliček, bude řešena přímo se stavbyvedoucím
dodavatelské společnosti.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 6. Zájem města Kdyně o bezúplatný převod movitých věcí 2 ks netkaných textilií
Usnesení
57/6
a) RM bere na vědomí informaci o projeveném zájmu města Kdyně o bezúplatný převod
movitých věcí 2 ks netkaných textilií aradekor s názvem „Eden“ a „Podzim“.
b) RM schvaluje návrh Darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn
a městem Kdyně.
c) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Termíny svozu bioodpadu na rok 2021
Usnesení
57/7
RM vzala na vědomí termíny svozu bioodpadu na rok 2021 předložené jednatelem
společnosti Bytes HT, spol. s r.o.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší Bytes HT, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Nájemní smlouva na nebytové prostory – návrh nového znění
Usnesení
57/8
a) RM projednala návrh nového znění Nájemní smlouvy na nebytové prostory zpracované
JUDr. Táňou Šůsovou.
b) RM souhlasí s návrhem nového znění „Nájemní smlouvy na nebytové prostory“.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 9. Přidělení bytu č. 31, Sylvánova 186, Horšovský Týn
Usnesení
57/9
RM přiděluje na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů byt č. 31,
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Sylvánova 186, Horšovský Týn, o velikosti 3+1 o výměře 82,50 m2
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 10. Pověření pí. Ireny Němcové, referentku OSV MěÚ Horšovský Týn k
zastupování Města Horšovský Týn jako opatrovníka
Usnesení
57/10
a) RM pověřuje pí. Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn
k zastupování Města Horšovský Týn jako opatrovníka pro řízení ve věci posuzovaného před
Okresním soudem v Domažlicích o prodloužení doby omezení svéprávnosti a opatrovnictví
člověka vedené pod č.j. 13 P 77/2001, 8 P a Nc 22/2021, 8 P a Nc 23/2021.
b) RM pověřuje pí. Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn
k zastupování Města Horšovský Týn jako opatrovníka pro řízení ve věci posuzované před
Okresním soudem v Domažlicích o prodloužení doby omezení svéprávnosti a opatrovnictví
člověka vedené pod č.j. 13 P 17/2014, 8 P a Nc 26/2021, 8 P a Nc 27/2021.
c) RM pověřuje pí. Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn
k zastupování Města Horšovský Týn jako opatrovníka pro řízení ve věci posuzovaného před
Okresním soudem v Domažlicích o prodloužení doby omezení svéprávnosti a opatrovnictví
člověka vedené pod č.j. 13 P 20/2013, 8 P a Nc 30/2021, 8 P a Nc 31/2021.
d) RM pověřuje pí. Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn
k zastupování Města Horšovský Týn jako opatrovníka pro řízení ve věci posuzovaného před
Okresním soudem v Domažlicích o jmenování a odvolání opatrovníka vedené pod č.j. 13 P
210/2020, 8 P a Nc 468/2020.
e) RM pověřuje pí. Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn
k zastupování Města Horšovský Týn jako opatrovníka pro řízení ve věci posuzovaného před
Okresním soudem v Domažlicích o omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka vedené pod
č.j. 13 Nc 403/2021, 8 P a Nc 46/2021, 8 P a Nc 47/2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OSV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 11. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání – Jan
Hofmeister
Usnesení
57/11
a) RM projednala žádost pana Jana Hofmeistra, IČO 635022853 o poskytnutí slevy
z nájemného prostoru sloužícího k podnikání (Dobrovského 253, H. Týn – 10,50 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 únor 2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší Bytes HT, pro účely RM vyřadit z usnesení.
6

Bod 12. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání – Jana
Sedláčková
Usnesení
57/12
a) RM projednala žádost paní Jany Sedláčkové, IČO 01024647 o poskytnutí slevy
z nájemného prostoru sloužícího k podnikání (nám. Republiky 97, H. Týn – 79 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 leden 2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší Bytes HT, pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 13. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání –
Lucie Císlerová
Usnesení
57/13
a) RM projednala žádost paní Lucie Císlerové, IČO 03363759 o poskytnutí slevy
z nájemného prostoru sloužícího k podnikání (5. května 49, H. Týn – 27 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 leden 2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší Bytes HT, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod. 14. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání –
Radek Vavro
Usnesení
57/14
a) RM projednala žádost pana Radka Vavro o poskytnutí slevy z nájemného prostoru
sloužícího k podnikání (nám. Republiky 105) z důvodu dodržování opatření proti šíření
koronaviru.
b) RM souhlasí s poskytnutím slevy z nájemného z prostoru sloužícího k podnikání ve výši
70 % za měsíc leden 2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší Bytes HT, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 15. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání –
Venuše Plačková
Usnesení
57/15
a) RM projednala žádost paní Venuše Plačkové o poskytnutí slevy z nájemného prostoru
sloužícího k podnikání (nám. Republiky 102) z důvodu dodržování opatření proti šíření
7

koronaviru.
b) RM souhlasí s poskytnutím slevy z nájemného z prostoru sloužícího k podnikání ve výši
100 % za měsíc leden 2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší Bytes HT, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 16. Podání žádosti o dotaci z dotačního programu PK – socha sv. Donáta
Usnesení
57/16
a) RM souhlasí s podáním žádosti o finanční prostředky z dotačního programu Plzeňského
kraje „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ na rok 2021 na restaurování
sochy sv. Donáta v Horšovském Týně.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší KS, místostarosta, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 17. Žádost o souhlas se zřízením sjezdu k pozemku č. 477/35
Usnesení
57/17
a) RM projednala žádost o souhlas se zřízením sjezdu z místní komunikace.
b) RM nesouhlasí s ohledem na vyjádření odboru DSH MěÚ Horšovský Týn se zřízením
sjezdu k pozemku č. 477/35 u domu č.p. 259 v ul. U Garáží, H. Týn.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší KS, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 18. Žádost o osazení DZ zákazu parkování nákladních vozidel v celé obci Horní
Metelsko
Usnesení
57/18
a) RM projednala žádost Osadního výboru Horní Metelsko o osazení dopravního značení,
které by zakazovalo parkování nákladních vozidel v celé obci Horní Metelsko.
b) RM postupuje věc do zasedání ZM s doporučení nevyhovět žádosti.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 19. Informace o hospodaření PO – MŠ Horšovský Týn za rok 2020
Usnesení
57/19
RM bere na vědomí informaci o hospodaření PO – MŠ Horšovský Týn za rok 2020.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší KS, pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
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Bod 20. Žádost o schválení podání žádostí o dotaci - MKZ
Usnesení
57/20
a) RM projednala žádost ředitelky MKZ o schválení podání žádosti o dotace z dotačních
programů Plzeňského kraje - Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2021, Podpora
činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021, Podpora kultury v
plzeňském kraji pro rok 2021, Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v plzeňském
kraji pro rok 2021, Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a
uměleckých aktivit pro rok 2021.
b) RM souhlasí s podáním žádostí dotací z dotačních programů Plzeňského kraje.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší ředitelka MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 21. Nařízení města Horšovský Týn č. o stání motorových vozidel na vymezených MK
Usnesení
57/21
a) RM projednala aktualizovaný návrh nařízení města Horšovský Týn o stání motorových
vozidel na vymezených místních komunikací ve městě Horšovský Týn.
b) RM ukládá zapracovat připomínky do příštího jednání RM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší KS, tajemnice, pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 22. Smlouva o pozáruční podpoře elektronické úřední desky
Usnesení
57/22
a) RM projednala návrh Smlouvy o pozáruční podpoře elektronické úřední desky mezi
Městem Horšovský Týn a firmou emam s.r.o., se sídlem Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, IČO
292 84 414. Cena je stanovena v celkové výši 110.808,- Kč bez DPH/rok. Úhrada bude
prováděna čtvrtletně na základě faktur, které vystaví zhotovitel vždy k prvnímu dni
příslušného kalendářního čtvrtletí. Výše úhrady za kalendářní čtvrtletí činí 27 702,- Kč bez
DPH.
b) RM souhlasí s návrhem smlouvy o pozáruční podpoře.
c) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje KS, tajemnice. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 23. Žádost o odložení vyúčtování dotace
Usnesení
57/23
RM souhlasí na základě žádosti podané spolkem US cars friends z.s. s posunem termínu
vypořádání dotace poskytnuté v roce 2020 městem do 28.2.2021.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 24. Žádost o poskytnutí prostor pro odběry krve
Usnesení
57/24
a) RM projednala žádost radního MUDr. Plášila o poskytnutí prostor Červenému kříži
k odběrům krve v Horšovském Týně.
b) RM souhlasí s poskytnutím prostor k odběrům krve na MKZ Horšovský Týn popřípadě
v budově MěÚ H. Týn.
c) RM projednala informaci zastupitelky Mgr. Tomáškové o možnosti využití prostor
Diecézní charity Plzeň, B. Němcové 35, Horšovský Týn.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje radní MUDr. Plášil, ředitelka MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 25. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě „Elektrická přípojka
k RD na parc. č. 1372“
Usnesení
57/25
a) RM po projednání schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování inženýrské sítě –
elektrická přípojka k RD (na parc. č. 1372) a to na pozemku města KN 2592/7 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 12.100 Kč.
Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 2924162/2020 ze dne 11.12.2020 , vyhotoveného na náklady oprávněného.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 26. Nabídka na zpracování zakázky – Koncepce uspořádání areálu MŠ Vančurova
H. Týn
Usnesení
57/26
a) RM projednala cenovou nabídku na zpracování Koncepce uspořádání areálu MŠ,
Vančurova ul. v Horšovském Týně společnosti SLADKÝ a PARTNERS s.r.o., Nad Šárkou
60, 160 00 Praha 6, IČ 274 39 500 za celkovou nabídkovou cenu 96 800,- Kč včetně DPH.
b) RM souhlasí s předloženou cenovou nabídkou.
c) RM schvaluje návrh smlouvy o dílo mezi městem Horšovský Týn a firmou SLADKÝ
a PARTNERS s.r.o., Nad Šárkou 60, 160 00 Praha 6, IČ 274 39 500.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší starosta, na vědomí OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 27. Žádost o dotaci – výstavba chodníku Horšov
Usnesení
57/27
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu „ Program stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje 2021“ na akci „Výstavba chodníku v Horšově“.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší starosta, OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 28. Závěr
Starosta města ukončil jednání RM v 18:00 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 17.02.2021 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: 03.03., 17.03., 31.03.,
14.04., 28.04., 12.05., 26.05., 9.06., 23.06.2021.
Předběžné termíny zasedání ZM na I. pololetí 2021: 22.03., 10.05., 21.06.2021
Zapsala: Ing. Eva Princlová
V Horšovském Týně 08.02.2021

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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