Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 69
ze dne 04.08.2021 na MěÚ v Horšovském Týně
Místo schůze: kancelář starosty města, náměstí Republiky 52, H. Týn
Začátek schůze: 15:00 hodin
Přítomni: Ing. Josef Holeček, MUDr. Ondřej Plášil, David Škopek, Iva Peteříková
Omluveni: Mgr. Renáta Karbanová
Dále přítomni: Ing. Eva Princlová – zapisovatelka
předseda FC Dynamo Horšovský Týn
Petr Plášil - zastupitel
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 schůze.
Starosta konstatoval, že zápis z 68. 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.
69/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a pana Davida Škopka, kteří ho
zároveň podepisují.
b) RM schvaluje program 69. schůze Rady Města Horšovský Týn
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 69. schůze
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze;
2. Informace o revizi údajů katastru nemovitostí k. ú. Svinná u Štítar;
3. Návrh kupní smlouvy – pozemek parc. č. 1511/18, k. ú. Horšovský Týn;
4. Pronájem sklepního prostoru na pozemku parc. č. 865 v k. ú. Tasnovice (tvrz
Tasnovice) - nájemní smlouva
5. Zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 758/1, díl X/10 v k. ú.
Horšovský Týn – zahrádka – Smetanovo náměstí;
6. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě „Vodovodní přípojka k čp. 49,
Horšov“;
7. Smlouva o zřízení věcného břemene ke stavbě: „Horšovský Týn, DO, parc. č. 1239/46 –
kNN“;
8. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě: „Vodovodní přípojka k čp. 23,
Horšov“;
9. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě: „Vodovodní přípojka k čp. 50,
Horšov“;
10. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí ke stavbě: „Kanalizační a vodovodní
přípojka k čp. 201, Plzeňská ul.“;
11. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí ke stavbě: „Kanalizační a vodovodní
přípojka k čp. 349, Janáčkova ul.“;
12. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě: „Vodovodní přípojka k parc. č.
998/1, k. ú. Horšovský Týn, Pivovarská ul.“;
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13. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě: „Vodovodní přípojka ke skladovací
hale společnosti PeHToo a.s.“
14. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě: „Vodovodní přípojka k čp. 51, ul. K
terénu, Horšovský Týn“;
15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a vyjádření ke stavbě: „Vodovodní
přípojka k RD Husovo nám. č.p. 338“;
16. Pacht části pozemku parc. č. 350/1 v k. ú. Horšovský Týn, díl II/4 o výměře 917 m2
(zahrada v lokalitě U tělocvičny) – pachtovní smlouva;
17. Jmenování opatrovníka omezenému ve svéprávnosti;
18. Jmenování opatrovníka omezenému ve svéprávnosti;
19. Pověření referentky OSVZ k zastupování města jako opatrovníka omezené ve
svéprávnosti;
20. Odložení termínu přípravy návrhu OZV o stanovení systému nakládání s odpady;
21. Převod hájenky Peřina čp. 37 společnosti Horšovskotýnské lesy spol. s r.o.;
22. Žádost o proplacení částky za provádění údržby VP – SDH Podražnice;
23. Žádost o proplacení částky za provádění údržby VP – SDH Borovice;
24. Pravidla pro užívání symbolů města Horšovský Týn;
25. Žádost o udělení souhlasu s použitím znaku města Horšovský Týn;
26. Žádost o zhotovení altánu ve dvoře DPS H. Týn;
27. Žádost o souhlas s posunem termínu konání akce Tlapkiáda;
28. Platební rozkaz Karpem a.s.;
29. Demolice Podražnice – dotace MMR;
30. Žádost ODS o souhlas s užíváním veřejného prostranství;
31. Žádost o pronájem prostor k uspořádání ESF projektů;
32. Podání žádosti o poskytnutí podpory na akci „Stíny pro Horšovský Týn“
33. Projednání podnětu p. Plášila - volného užívání sportoviště v Masarykově ul. veřejností
34. Závěr
Bod 2. Informace o revizi údajů katastru nemovitostí k. ú. Svinná u Štítar
Usnesení
69/2
RM vzala na vědomí informaci o výsledku revize údajů katastru nemovitostí katastrálního
území Svinná u Štítar dle Protokolů č. 1 - 4 předložených Katastrálním úřadem pro PK, KP
Domažlice.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
_________________________________________________________________________
Bod 3. Návrh kupní smlouvy – pozemek parc. č. 1511/18, k. ú. Horšovský Týn
Usnesení
69/3
a) RM projednala informaci odboru MIM o předložení návrhu kupní smlouvy - pozemek
parc.č. 1511/18 o výměře 544 m2 – ostatní plocha, neplodná půda, k. ú. Horšovský Týn,
kterým dojde k převodu pozemku z vlastnictví ČR - hospodaření se svěřeným majetkem –
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města. Kupní cena
stanovena ve výši 61.500 Kč.
b) RM postupuje tento materiál do zasedání ZM s doporučením RM schválit předložený
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návrh kupní smlouvy k odkoupení pozemku parc. č. 1511/18, k. ú. Horšovský Týn a ukládá
odboru MIM připravit podklady pro zasedání ZM.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 4. Pronájem sklepního prostoru na pozemku parc. č. 865 v k. ú. Tasnovice (tvrz
Tasnovice) - nájemní smlouva
Usnesení
69/4
a) RM vzala na vědomí informaci OMIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr
města přenechat do nájmu sklepní prostor na pozemku parc. č. 865 v k. ú. Tasnovice
současnému uživateli za účelem skladování výdobytků ze zahrady.
b) RM po projednání schvaluje návrh nájemní smlouvy. Nájem se uzavírá na dobu neurčitou,
roční nájemné je stanoveno na 100 Kč/rok. Nájemné bude každoročně navyšováno o inflační
koeficient uznaný státem a zveřejněný ČSÚ.
c) RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 5. Zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 758/1, díl X/10 v k. ú.
Horšovský Týn – zahrádka – Smetanovo náměstí
Usnesení
69/5
a) RM bere na vědomí informaci OMIM o ukončení nájemního vztahu na část pozemku parc.
č. 758/1 v k. ú. Horšovský Týn, ozn. jako díl X/10 o výměře 152 m 2 za účelem zřízení
zahrádky.
b) RM ukládá OMIM zveřejnit záměr města, kterým se přenechá do pronájmu/pachtu část
pozemku parc. č. 758/1 v k. ú. Horšovský Týn, ozn. jako díl X/10 o výměře 152 m 2 za účelem
zřízení zahrádky. Pachtovné 2,50 Kč/m2 je od roku 1999 navyšováno o inflační koeficient
uznaný státem a zveřejněný ČSÚ. Pro rok 2021 činí výše pachtovného 4,55 Kč/m 2 za rok. Po
uplynutí lhůty zpět do jednání RM.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 6. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě „Vodovodní přípojka k čp.
49, Horšov“
Usnesení
69/6
a) RM schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
22021010. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování inženýrské sítě
– vodovodní přípojka k čp. 49, Horšov a to na pozemku města parc. č. 2461/1 v k. ú. Horšov,
vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 605 Kč. Rozsah zatížení
pozemku věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 283-119/2021 ze dne
10.06.2021 vyhotoveného na náklady oprávněného.
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b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Smlouva o zřízení věcného břemene ke stavbě: „Horšovský Týn, DO, parc. č.
1239/46 - kNN“
Usnesení
69/7
a) RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-0014572/VB002
mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405 02
Děčín, IČ 24729035 zastoupené společností Senergos a.s., Družstevní 452/13a, 664 49
Ostopovice, IČ 26915413. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení
a provozování distribuční soustavy – „ Horšovský Týn, DO, parc.č. 1239/46 - kNN“ a to na
pozemku KN 1239/2, k.ú. Horšovský Týn vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti
se stavbou ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a. s. – vlastníka a správce distribuční
soustavy. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu v celkové výši 10.000 Kč +
DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem je vyznačen v geometrickém
plánu č. 2910-284/2020 ze dne 01.09.2020.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě: „Vodovodní přípojka
k čp. 23, Horšov“
Usnesení
69/8
a) RM schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
22021012. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování inženýrské sítě
– vodovodní přípojka k čp. 23, Horšov a to na pozemku města parc. č. 2461/1 v k. ú. Horšov,
vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 605 Kč. Rozsah zatížení
pozemku věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 281-117/2021 ze dne
09.06.2021 vyhotoveného na náklady oprávněného.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 9. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě: „Vodovodní přípojka
k čp. 50, Horšov“
Usnesení
68/9
a) RM schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
22021011. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování inženýrské sítě
– vodovodní přípojka k čp. 50, Horšov a to na pozemku města parc. č. 2461/1 v k. ú. Horšov,
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vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 605 Kč. Rozsah zatížení
pozemku věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 282-123/2021 ze dne
10.06.2021 vyhotoveného na náklady oprávněného.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 10. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských
„Kanalizační a vodovodní přípojka k čp. 201, Plzeňská ul.“

sítí

ke

stavbě:

Usnesení
69/10
a) RM schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí č.
22021009. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování inženýrských
sítí – kanalizační a vodovodní přípojka k čp. 201, Plzeňská ul. a to na pozemcích města parc.
č. 85/6, 2585/4 v k. ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se
stavbou ve prospěch oprávněné. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši
605 Kč. Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č.
2952-112/2021 ze dne 07.06.2021 vyhotoveného na náklady oprávněného.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 11. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí ke stavbě: „Kanalizační
a vodovodní přípojka k čp. 349, Janáčkova ul.“
Usnesení
69/11
a) RM schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí č.
22021015. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování inženýrských
sítí – kanalizační a vodovodní přípojka k čp. 349, Janáčkova ul. a to na pozemku města parc.č.
800/1 v k. ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se stavbou ve
prospěch oprávněných. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 605 Kč.
Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 2957135/2021 ze dne 22.06.2021 vyhotoveného na náklady oprávněných.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 12. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě: „Vodovodní přípojka
k Horšovský Týn, Pivovarská ul.“
Usnesení
69/12
a) RM schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
22021014. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování inženýrské sítě
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– vodovodní přípojka k parc..č 998/1, stavba občanského vybavení bez č.p., k. ú. Horšovský
Týn a to na pozemku města parc. č. 2313/1 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 605 Kč. Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem je
vyznačen v geometrickém plánu č. 2954-116/2021 ze dne 09.06.2021 vyhotoveného na
náklady oprávněného.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 13. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě: „Vodovodní přípojka ke
skladovací hale společnosti PeHToo a.s..“
Usnesení
69/13
a) RM schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 22021016
mezi městem Horšovský Týn a společností PeHToo a.s., IČO 45357072, náměstí Republiky
1078/1, Nové Město, 110 00 Praha 1. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení
a provozování inženýrské sítě – vodovodní přípojka ke skladovací hale, k.ú. Horšovský Týn
a to na pozemku města parc.č. 1823/28 v k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčený
pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněné společností PeHToo a.s. Věcné
břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 12.100 Kč. Rozsah zatížení pozemku
věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 2953-238/2021 ze dne 23.06.2021
vyhotoveného na náklady oprávněného.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 14. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě: „Vodovodní přípojka
k čp. 51, ul. K terénu, Horšovský Týn“
Usnesení
69/14
a) RM schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
22021013. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování inženýrské sítě
– vodovodní přípojka k čp. 51, ul. K terénu a to na pozemku města parc. č. 2362/6, k. ú.
Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch
oprávněné. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 605 Kč. Rozsah
zatížení pozemku věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 2951-113/2021 ze
dne 04.06.2021 vyhotoveného na náklady oprávněného.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a vyjádření ke stavbě
„Vodovodní přípojka k RD Husovo nám. č. p. 338“
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Usnesení
69/15
a) RM projednala předloženou žádost o souhlas se stavbou vodovodní přípojky k rodinnému
domu č.p. 338, Husovo náměstí, Horšovský Týn, v pozemku města KN 2322/1, k. ú.
Horšovský Týn dle projektové dokumentace, datum 07/2021, vyhotovené projektantem
stavby, Vavřička projekce, vodohospodářské stavby, Částka 74, Plzeň, IČ 29158168.
b) RM souhlasí se stavbou vodovodní přípojky v pozemku města parc. č. 2322/1, k. ú.
Horšovský Týn za podmínky, že: 1. přípojka bude v pozemku města vybudována nejpozději
v rámci stavebních úprav Husova náměstí tak, aby nebylo později po provedení úpravy nutné
do pozemku města vstupovat samostatně. 2. před zahájením stavby bude uzavřena Smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, 3. podmínky pro vstup na pozemek
města dotčený stavbou určí správce místních komunikací a veřejného prostranství – BYTES
HT spol. s.r.o. Horšovský Týn, zhotovitel stavby uzavře před zahájením prací s touto
společností dohodu o užívání pozemku.
c) RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(vodovodní přípojka), uložené v pozemku města KN 2322/1, k. ú. Horšovský Týn, která bude
uzavřena mezi městem Horšovský Týn a investorem stavby (strana oprávněná). Služebnost
bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 20 Kč/bm + DPH v platné výši, minimální sazba
500 Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku služebností bude vyznačen po
dokončení stavby v geometrickém plánu.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 16. Pacht části pozemku parc. č. 350/1 v k. ú. Horšovský Týn, díl II/4 o výměře
917 m2 (zahrada v lokalitě U tělocvičny) – pachtovní smlouva
Usnesení
69/16
a) RM vzala na vědomí informaci OMIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr
města uzavřít se současným nájemcem novou pachtovní smlouvu na část pozemku parc. č.
350/1 v k. ú. Horšovský Týn, díl II/4 o výměře 917 m 2 za účelem prodloužení doby pachtu na
dobu neurčitou.
b) RM po projednání schvaluje návrh pachtovní smlouvy. Nájem se uzavírá na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné je stanoveno usnesením ZM (výše nájemného
2,50 Kč/m2 je od roku 1999 každoročně navyšována o míru inflace).
c) RM pověřuje starostu podpisem této pachtovní smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 17. Jmenování opatrovníka omezenému ve svéprávnosti
Usnesení
69/17
a) RM jmenuje na základě rozsudku Okresního soudu v Domažlicích ze dne 19.05.2021, č.j.
13 Nc 424/2020-115, 8 P a Nc 232/2020, 8 P a Nc 233/2021, který nabyl právní moci dne
08.07.2021, opatrovníkem, kterému byla omezena svéprávnost a jmenováno Město
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Horšovský Týn 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 omezeného ve
svéprávnosti, sociálního pracovníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu
Horšovský Týn Bc. Jiřího Holečka.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSVZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení
___________________________________________________________________________
Bod 18. Jmenování opatrovníka omezenému ve svéprávnosti
Usnesení
69/18
a) RM jmenuje na základě rozsudku Okresního soudu v Domažlicích ze dne 17.05.2021, č.j.
13 P 111/2018-175, 4 P a Nc 128/2021, 4 P a Nc 129/2021, který nabyl právní moci dne
29.06.2021, opatrovníkem, kterému byla rozsudkem Okresního soudu v Domažlicích ze dne
09.04.2018, č.j. 13 Nc 403/2018-78, omezena svéprávnost a jmenováno Město Horšovský
Týn 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 omezeného ve
svéprávnosti, sociálního pracovníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu
Horšovský Týn Bc. Jiřího Holečka.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSVZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
_________________________________________________________________________
Bod 19. Pověření referentky OSVZ k zastupování města jako opatrovníka, omezené ve
svéprávnosti
Usnesení
69/19
RM pověřuje pí Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Horšovský Týn k zastupování Města Horšovský Týn jako opatrovníka pro řízení ve věci
omezené ve svéprávnosti o jmenování a odvolání opatrovníka vedené u Okresního soudu v
Domažlicích pod č.j. 13 P 39/2021, 8 P a Nc 205/2021.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSVZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 20. Odložení termínu přípravy návrhu OZV o stanovení systému nakládání
s odpady
Usnesení
69/20
a) RM projednala návrh na odložení termínu přípravy návrhu OZV o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území města Horšovský Týn ze dne 31.07.2021 na den
30.09.2021 z důvodu dosud nevydané platné prováděcí vyhlášky o podrobnostech k nakládání
s odpady.
b) RM schvaluje odložení termínu přípravy návrhu OZV o stanovení systému
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shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území města Horšovský Týn ze dne 31.7.2021 na den
17.09.2021
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OŽPŽÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 21. Informace o ukončení nájmu objektu Peřina čp. 37
Usnesení
69/21
a) RM vzala na vědomí informaci jednatele spol. Bytes HT o ukončení nájmu objektu Peřina
čp. 37. Na objektu byla ze strany města provedena rekonstrukce střechy. Objekt není
v současné době vhodný k nastěhování jiného nájemce.
b) RM bere na vědomí informaci starosty o vhodnosti převodu nemovitosti Peřina čp. 37
z majetku města do majetku společnosti Horšovskotýnské lesy spol. s r.o. Předmětná
nemovitost má parcelní číslo 615, výměru 499 m².
c) RM ukládá odboru OMIM zajistit vypracování znaleckého posudku k nemovitosti Peřina
čp. 37, v k. ú. Semošice, p.č. 615.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 22. Žádost o proplacení částky za provádění údržby VP – SDH Podražnice
Usnesení
69/22
a) RM projednala žádost SDH Podražnice o vyplacení 1. splátky ve výši 7.000 Kč za splnění
závazků a úkolů dle smlouvy s městem, jejímž předmětem je údržba veřejné zeleně v části
Podražnice za rok 2021. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků.
b) RM souhlasí s vyplacením částky.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 23. Žádost o proplacení částky za provádění údržby VP – SDH Borovice
Usnesení
69/23
a) RM projednala žádost SDH Borovice o vyplacení 1. splátky ve výši 5.000 Kč za splnění
závazků a úkolů dle smlouvy s městem, jejímž předmětem je údržba veřejné zeleně v části
Borovice za rok 2021. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků.
b) RM souhlasí s vyplacením částky.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 24. Pravidla pro užívání symbolů města Horšovský Týn
Usnesení
69/24
RM vydává Pravidla pro užívání symbolů města Horšovský Týn.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 25. Žádost o udělení souhlasu s použitím znaku města Horšovský Týn
Usnesení
69/25
a) RM projednala žádost ze dne 26.07.2021 o udělení souhlasu s použitím znaku města
Horšovský Týn při parkurových závodech pořádaných Spolkem Parkur Pavel Zahoř, IČO
04032756.
b) RM souhlasí s použitím znaku města dle Pravidel pro užívání symbolů města Horšovský
Týn.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 26. Žádost o zhotovení altánu ve dvoře DPS H. Týn
Usnesení
69/26
a) RM projednala žádost nájemníků DPS ze dne 28.7.2021 o zhotovení altánu ve dvoře DPS
ke společnému posezení nájemníků DPS.
b) RM souhlasí s realizací altánu ve dvoře DPS.
c) RM ukládá Bytesu HT zahrnout zhotovení přístřešku do plánu velkých oprav.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 27. Žádost o souhlas s posunem termínu konání akce Tlapkiáda
Usnesení
69/27
a) RM projednala žádost spolku Tlapky v naději, z.s. se sídlem Horšov 47, Horšovský Týn
o posun termínu konání dobročinné akce ve prospěch útulku pro psy v Horšovském Týně
schváleného RM bodem 65/10 na 19.9.2021.
b) RM souhlasí s posunutím termínu dle žádosti.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

10

Bod 28. Platební rozkaz Karpem a.s.
Usnesení
69/28
a) RM projednala Platební rozkaz č.j. 5 C 314/2020-17 doručený Okresním soudem
v Domažlicích ve věci požadavku firmy KARPEM, a.s. o zaplacení 1.718.300 Kč
s příslušenstvím.
b) RM nesouhlasí s Platebním rozkazem a město podá v zákonné lhůtě odpor proti vydanému
platebnímu rozkazu.
c) RM projednala Plnou moc ve věci zastupování v soudním řízení vedeném Okresním
soudem v Domažlicích pod sp. zn. 5 C 314/2020, jakož i v řízeních na toto navazujících či
s tímto jakkoli souvisejícími pro JUDr. Táňu Šůsovou, Ph.D., advokátku, ev. č. 16643, se
sídlem Máchova 556, Přeštice
d) RM schvaluje plnou moc.
e) RM pověřuje starostu podpisem plné moci
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, OMIM, JUDr. Šůsová. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 29. Demolice Podražnice – dotace MMR
Usnesení
69/29
a) RM vzala na vědomí usnesení MMR č.j. MMR-78803/2020 ze dne 24.5.2021 o zastavení
řízení žádosti o poskytnutí dotace podané na základě výzvy vyhlášené dne 30. října 2020 do
programu Podpora revitalizace území z podprogramu Demolice budov v sociálně
vyloučených lokalitách v roce 2021.
b) RM projednala vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách pro dotační titul č. 2/2021/117D081,
maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů. Žádosti budou přijímány nejpozději do
10. září 2021, do 12 hod. (včetně), přičemž rozhodným bude den a čas podání žádosti do
datové schránky MMR.
c) RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci Demolice objektu bydlení Podražnice
č. p. 17 v dotačním titulu č. 2/2021/117D081.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 30. Žádost ODS o souhlas s užíváním veřejného prostranství
Usnesení
69/30
a) RM projednala žádost Regionálního sdružení Občanské demokratické strany PK,
IČO 16192656 o povolení k užívání veřejného prostranství v rámci předvolební kampaně pro
umístění reklamního stojanu v termínu od 10.09.2021 do 10.10.2021.
b) RM souhlasí a postupuje věc správci veř. prostranství Bytes HT.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 31. Žádost o pronájem prostor k uspořádání ESF projektů
Usnesení
69/31
a) RM projednala žádost společnosti Attavena, o.p.s., Husova třída 622/45, 370 05 České
Budějovice, IČO 25197185 o podporu ESF projektů, jejichž hlavní cílovou skupinou jsou
zejména maminky na rodičovské dovolené. Pro uspořádání kurzu v návaznosti na MAS Český
Les, je potřeba zajistit formou pronájmu prostory pro výuku a hlídání dětí v období 13. září
2021 – 18. ledna 2022.
b) RM souhlasí s podporou projektu.
c) RM postupuje žádost MKZ k vyřízení.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje MKZ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 32. Podání žádosti o poskytnutí podpory na akci „Stíny pro Horšovský Týn“
Usnesení
69/32
a) RM projednala informaci o vyhlášení výzvy č. 4/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí
podpory v rámci Národního programu Životního prostředí pro prioritní oblast - Životní
prostředí, podoblast – Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích, maximální
výše dotace činí 100 % ze způsobilých výdajů. Žádosti budou přijímány nejpozději od
02.08.2021 do 30.12.2023 do 14:00 hod., nejpozději však do vyčerpání alokace do
maximální výše 250 tis. Kč.
b) RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Stíny pro Horšovský Týn“.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 33. Projednání podnětu p. Plášila - volného užívání sportoviště v Masarykově ul.
veřejností
Usnesení
69/33
a) RM projednala na základě bodu RM 68/19 podnět pana Plášila s vedením sportoviště TJ
Dynamo Horšovský Týn o možnosti volného užívání sportoviště v Masarykově ul.
veřejností. Výsledkem jednání je požadavek na posílení funkčního místa správce pro
otevření sportoviště pro veřejnost, který by prováděl údržbu dle požadavků vedení TJ
Dynamo H. Týn a zároveň prováděl dohled na sportoviště v čase určeném pro veřejnost,
které bude v odpoledních hodinách. Po 3 měsících bude vyhodnocena situace a přijme se
případné další opatření, aby nedocházelo k vandalismu na sportovišti a zároveň byl
umožněn volný vstup veřejnosti do areálu.
b) RM ukládá vedení TJ Dynama H. Týn připravit podklady na navýšení finančních
prostředků na činnost dalšího správce do dalšího jednání RM a oslovit případné uchazeče
o výpomoc se správcovstvím.
c) RM ukládá OMIM revidovat smlouvu o výpůjčce.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta, OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

12

Bod 34. Závěr
Starosta města ukončil schůzi RM v 18:00 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 25.08.2021 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: 08.09., 22.09., 06.10,
20.10., 03.11., 24.11., 08.12.2021.
Předběžné termíny zasedání ZM na II. pololetí 2021: 13.09., 01.11. a 06.12. 2021.
Zapsala: Ing. Eva Princlová
tajemnice MěÚ
V Horšovském Týně 09.08.2021

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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