Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 82
ze dne 16.02.2022 na MěÚ v Horšovském Týně
Místo schůze: kancelář starosty města, náměstí Republiky 52, H. Týn
Začátek schůze: 15:00 hodin
Přítomni: Ing. Josef Holeček, MUDr. Ondřej Plášil, Mgr. Renáta Karbanová, David Škopek,
Iva Peteříková
Dále přítomni: Ing. Eva Princlová – zapisovatelka
Dále přítomni: MUDr. Karel Riegel
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 81. 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.
Usnesení
82/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a Davida Škopka, kteří ho
zároveň podepisují.
b) RM schvaluje program 82. schůze Rady Města Horšovský Týn
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 82. schůze
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze;
2. Rekonstrukce Pivovarské ulice v H.T. - archeologický výzkum cenová nabídka + návrh
dohody o provedení archeologického výzkumu;
3. Smlouva SFŽP – Učíme se venku;
4. Pověření k výkonu opatrovnictví;
5. Návrh Rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2022;
6. Zadání vypracování projektu „chytré“ křižovatky silnic I/26 a II/200;
7. Žádost o navýšení rozpočtu MKZ Horšovský Týn na rok 2022 (úpravy kina);
8. Zápis z jednání Kulturní komise RM;
9. Dotační tituly Plzeňského kraje na obnovu památek pro rok 2022
10. Geodetické zaměření – zdravotní středisko;
11. Návrh programu zasedání ZM č. 22
12. Žádost o pronájem nebyt. prostor pro zřízení lékařské ambulance – kardiologie v ul.
Dobrovského
13. Žádost o pronájem neb. Prostor pro zřízení lékařské ambulance – gynekologie v ul.
Dobrovského
14. Zřízení lékařské ambulance – pro pediatrii/praktické lékařství pro děti a dorost
15. Návrh smlouvy o publikování otevřených dat úřední desky
16. Vypořádání duplicitního vlastnictví pozemku parc. č. 167/29, k. ú. Chřebřany
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17. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Dolní Metelsko – oprava MVN p. č. 323
KN“
18. Žádost o převod pozemků, k. ú. Horšovský Týn, Vrchlického ul.
19. Žádost o pronájem nebytového prostoru – P. Holého 32, H. Týn
20. Závěr
Bod 2. Rekonstrukce Pivovarské ulice v H.T. - archeologický výzkum cenová nabídka +
návrh dohody o provedení archeologického výzkumu
Usnesení
82/2
a) RM projednala cenovou nabídku Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace,
Kopeckého sady 2, Plzeň, IČO 00228745 na provedení archeologického výzkumu při akci
„Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně“ za cenu 34.100 Kč bez DPH tj. 41.261
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, IČO 00228745 na provedení archeologického výzkumu při akci
„Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně“ za cenu 34.100 Kč bez DPH tj.
41.261 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 3. Smlouva SFŽP – Učíme se venku;
Usnesení
82/3
a) RM projednala návrh smlouvy na poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
mezi městem Horšovský Týn a Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11, korespondenční adresa Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, IČO
00020729 na poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Učíme se venku“ realizovanou
v letech 2020 - 2022. Výše podpory činí 460 017,36 Kč. Podpora představuje 85 % základu
pro stanovení podpory.
b) RM schvaluje návrh smlouvy.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 4. Pověření k výkonu opatrovnictví
Usnesení
82/4
RM pověřuje pí Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Horšovský Týn k zastupování Města Horšovský Týn jako účastníka řízení ve věci omezené ve
svéprávnosti, o prodloužení omezení svéprávnosti a o opatrovnictví, vedené u Okresního
soudu v Domažlicích pod č.j. 13 P 133/2021, 20 P a Nc 52/2021, 20 P a Nc 53/2021, 20 P a
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Nc 129/2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSVZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 5. Návrh Rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2022
Usnesení
82/5
a) RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 1/2022 rozpočtu města Horšovský Týn na
rok 2022.
b) RM postupuje RO č. 1/2022 do zasedání ZM s doporučením věc schválit.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 6. Zadání vypracování projektu „chytré“ křižovatky silnic I/26 a II/200
Usnesení
82/6
a) RM projednala návrh zastupitele Ing. Jánského na zadání vypracování projektu „Chytré“
křižovatky silnic I/26 a II/200, jehož realizace by měla výrazně zlepšit průjezd silnicí II/200
směrem do centra v dopravní špičce.
b) RM ukládá správci místní komunikace Bytes HT spol. s r.o. zajistit cenovou nabídku na
realizaci projektu včetně přínosu (zrychlení plynulosti provozu).
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje starosta, Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Žádost o navýšení rozpočtu MKZ Horšovský Týn na rok 2022 (úpravy kina)
Usnesení
82/7
a) RM projednala žádost o navýšení rozpočtu MKZ Horšovský Týn na rok 2022 z důvodu
provedení stavební a technické úpravy v kinosále. Jedná se o výměnu sedaček v sále kina
a s tím spojené úpravy podlahy, nové krytiny, nové elektroinstalace a nouzového osvětlení.
b) RM ukládá ředitelce MKZ předložit aktualizované nabídky v relaci roku 2022 včetně
možnosti čerpání dotací na rekonstrukci.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje ředitelka MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Zápis z jednání Kulturní komise RM
Usnesení
82/8
RM bere na vědomí zápis z jednání Kulturní komise RM ze dne ze dne 10.2.2022.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 9. Dotační tituly Plzeňského kraje na obnovu památek pro rok 2022
Usnesení
82/9
a) RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci v dotačním programu Plzeňského kraje pro rok
2022 „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ na akci „Obnova kaple
Korunování Panny Marie na návsi v Semošicích“.
b) RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci v dotačním programu Plzeňského kraje pro rok
2022 „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ na akci „Socha sv. Jana
Nepomuckého a pamětní kříž“.
c) RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci v dotačním 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. 91 v Jelení ulici v Horšovském
Týně “.
d) RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci v dotačním programu Plzeňského
kraje ,,Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ na rok 2022 na akci
„Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 10. Geodetické zaměření – zdravotní středisko
Usnesení
82/10
a) RM projednala cenovou nabídku firmy GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o., sídlem Polní 124,
Horšovský Týn, IČ 00869759 na zpracování Geodetického zaměření stávajícího stavu
prostorů areálu zdravotního střediska včetně přilehlých ulic Dobrovského a Vrchlického
v Horšovském Týně za cenu 15.000 Kč bez DPH.
b) RM schvaluje cenovou nabídku firmy GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o., sídlem Polní 124,
Horšovský Týn, IČ 00869759 na zpracování Geodetického zaměření stávajícího stavu
prostorů areálu zdravotního střediska včetně přilehlých ulic Dobrovského a Vrchlického
v Horšovském Týně za cenu 15.000 Kč bez DPH.
c) RM ukládá OMIM objednat geodetické zaměření.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
__________________________________________________________________________
Bod 11. Návrh programu zasedání ZM č. 22
Usnesení
82/11
RM schvaluje návrh programu zasedání ZM č. 22, které se bude konat dne 28.02.2022.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
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Bod 12. Žádost o pronájem nebyt. prostor pro zřízení lékařské ambulance – kardiologie
v ul. Dobrovského
Usnesení
82/12
a) RM projednala žádost MUDr. Riegela o pronájem prostor pro zřízení kardiologické
ambulance v H. Týně.
b) RM souhlasí se zřízením kardiologické ambulance v H. Týně.
c) RM ukládá starostovi iniciovat u VZP vypsání výběrového řízení na pozici v oboru
kardiologie.
d) RM ukládá Bytesu HT připravit prostory Dobrovského 253, H. Týn pro účely zřízení
ambulance.
(5-4-1-0) Zdržela se – Peteříková Usnesení bylo přijato
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 13. Žádost o pronájem nebyt. prostor pro zřízení lékařské ambulance – gynekologie
v ul. Dobrovského
Usnesení
82/13
a) RM projednala opětovně žádost MUDr. Faitové o pronájem nebytových prostor na zřízení
gynekologické ambulance v H. Týně.
b) RM souhlasí se zřízením gynekologické ambulance v H. Týně.
c) RM ukládá Bytesu HT připravit prostory Dobrovského 253, H. Týn pro účely zřízení
ambulance.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 14. Zřízení lékařské ambulance – pro pediatrii/praktické lékařství pro děti a dorost
Usnesení
82/14
RM ukládá starostovi iniciovat u VZP vyhlášení výběrového řízení na pozici pro
pediatrii/praktické lékařství pro děti a dorost v H. Týně.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 15. Návrh smlouvy o publikování otevřených dat úřední desky
Usnesení
82/15
a) RM projednala návrh smlouvy mezi městem Horšovský Týn a firmou Galileo Corporation
s.r.o., se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO 25448714 na zajištění publikování
otevřených dat z modulu úřední deska za celkovou cenu 17.500 Kč bez DPH a na zajištění
provozu a technické podpory za 4.500 Kč bez DPH/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
b) RM schvaluje návrh smlouvy.
c) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 16. Vypořádání duplicitního vlastnictví pozemku parc. č. 167/29, k. ú. Chřebřany
Usnesení
82/16
a) RM bere na vědomí předložený materiál OMIM týkající se vyřešení duplicitního
vlastnictví pozemku parc. č. 167/29 k. ú. Chřebřany na základě uzavření souhlasného
prohlášení o uznání vlastnického práva s odkazem na § 66 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013 Sb.
Katastrální vyhláška, kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb. Katastrální zákon, ve znění
pozdějších předpisů. ve prospěch města Horšovský Týn, které bude uzavřeno mezi městem
Horšovský Týn a ČR – Státním pozemkovým úřadem, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3 – Žižkov.
b) RM ukládá OMIM připravit podklady do zasedání ZM s doporučením schválit nabytí
předmětného pozemku do výlučného vlastnictví dle souhlasného prohlášení.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 17. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Dolní Metelsko – oprava MVN p. č. 323
KN“
Usnesení
82/17
a) RM projednala návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Dolní Metelsko – oprava
MVN p.č. 323 KN“ mezi městem Horšovský Týn a firmou Dufek Group s.r.o., Dvořákova
457, Domažlice, IČ 08345384, jehož předmětem je navýšení ceny díla o částku 1.949.504,26
Kč bez DPH tj. 2.358.900,15 Kč vč. DPH 21% z důvodu nutnosti vybudování opěrné zdi pro
svah při severní straně MVN.
b) RM schvaluje návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Dolní Metelsko – oprava
MVN p. č. 323 KN“ mezi městem Horšovský Týn a firmou Dufek Group s.r.o., Dvořákova
457, Domažlice, IČ 08345384.
c) RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku po zajištění financování v rozpočtu města.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení
6

Bod 18. Žádost o převod pozemků, k. ú. Horšovský Týn, Vrchlického ul.
Usnesení
82/18
a) RM projednala informaci OMIM o převodu pozemků parc. č. 1524/2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 705 m2, 2576/24 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 379 m 2,
2576/21- ostatní plocha, jiná plocha o výměře 447 m 2, vše k. ú. Horšovský Týn z vlastnictví
ČR – Úřad pro zastupování ve věcech majetkových do vlastnictví města. Jedná se o pozemky
ve Vrchlického ulici podél silnice II. třídy a zahrádek.
b) RM ukládá OMIM podat žádost o úplatný převod pozemků parc. č. 1524/2 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 705 m2, 2576/24 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře
379 m2, 2576/21- ostatní plocha, jiná plocha o výměře 447 m 2, vše k. ú. Horšovský Týn
z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Horšovský Týn. 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 19. Žádost o pronájem nebytového prostoru – P. Holého 32, H. Týn
Usnesení
82/19
a) RM projednala návrh správce Bytes HT o záměru pronájmu nebytových prostor Prokopa
Holého 32, Horšovský Týn. Správce navrhl přidělení nebytového prostoru o velikosti
37,80 m² s dobou nájmu na dobu neurčitou a výše nájemného dle pravidel pro pronajímání
nebytových prostorů ve výši 760 Kč/m²/rok + služby. Záměr města o pronájmu byl vyvěšen
na úřední desce. Výše nájmu bude uzavřena na základě pravidel pro uzavírání smluv na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a výše nájemného bude stanovena podle účelu využití.
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 20. Závěr
Starosta města ukončil schůzi RM v 17:00 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 2.3.2022 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: 16.3., 30.3., 13.4.,
27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6.
Předběžné termíny zasedání ZM na I. pololetí 2022: 28.2., 4.4., 16.5., 27.6. 2022
Zapsala: Ing. Eva Princlová
tajemnice MěÚ
V Horšovském Týně 21.02.2022
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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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