Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 59
ze dne 03.03.2021 na MěÚ v Horšovském Týně
Místo schůze: kancelář starosty města, náměstí Republiky 52, H. Týn
Začátek schůze: 15:30 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 15:30 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 58. 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.
59/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a Davida Škopka, kteří ho
zároveň podepisují.
b) RM schvaluje program 59. schůze Rady Města Horšovský Týn
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 59. schůze
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze;
2. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO – parc. č. 477/10 kNN“ garáže
u ul. II. pětiletky + smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
3. Smlouva o zřízení věcného břemene ke stavbě: „Vodovodní a kanalizační přípojka
k objektu OOP ČR, Horšovský Týn“
4. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - pozemek parc. č. 320/2 v k. ú. Dolní Metelsko
5. Pacht části pozemku parc. č. 74 v k. ú. Horšovský Týn, zahrádky v lokalitě kláštera díl
VIII/13
6. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1086/24, k. ú. H. Týn
7. Umístění radaru – Masarykova ulice
8. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – pečovatelská služba
9. Žádost o dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje – klášterní kostel
10. MŠ Horšovský Týn – kalkulace ceny oběda pro cizí strávníky na rok 2021
11. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání – Lucie Císlerová
12. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání – Radek
Vavro
13. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání – Jana Sedláčková
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14. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání – Výroba
Antonie s.r.o.
15. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání – Luděk
Straka
16. Žádost o úpravu smluv o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – REHA- ARNIKA
s.r.o. a Rehabilitace Šos s.r.o.
17. Odstranění náletových dřevin v památné aleji ke Sv. Anně
18. Žádost Diecézní charity Plzeň o dotaci na provoz Komunitního centra H. Týn na rok
2022
19. Žádost o odpis knih
20. Žádost o dotaci z dotačního programu „Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2021“
21. Žádost o dotaci z dotačního programu „Výsadba stromů“
22. Zápis z jednání komise MPR dne 03.03.2021
23. Stavba „Trafostanice Horšovský Týn – ČOV“
24. Stížnost občanů k provozu motokrosového areálu Horšovský Týn
25. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání – Venuše
Plačková
26. Zrušení termínu zasedání zastupitelstva města z důvodu zhoršené epidemiologické
situace
27. Uzavření dětských hřišť a sportovišť
28. Antigenní testování občanů Horšovského Týna
29. Připojení stanice PČR do kamerového systému města Hošovský Týn
30. Cenová nabídka na osazovací plán stromů – Malé předměstí - hřiště
31. Závěr
Bod 2. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO – parc.č. 477/10 kNN“ garáže
u ul. II. pětiletky + smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení
59/2
a) RM projednala žádost společnosti OMEXOM Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, Plzeň –
Bolevec o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO p.č. 477/10 – kNN“, v rámci které dojde
k připojení nového odběrného místa pro pozemky parc.č. 477/9 a parc.č. 477/10. Stávající
kabelové vedení v pozemku města parc.č. 477/1, k.ú. Horšovský Týn bude přerušeno a
naspojkováno na nové kabelové vedení do přípojkové skříně umístěné u hranice pozemku
parc.č. 477/9 a 477/10 na pozemku města 477/1. Délka kabelové trasy je cca 5 m + 1
přípojková skříň. Zároveň byla předložena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-0017521/SOBS/VB1 „Horšovský Týn, DO p.č.
477/10 – kNN“, která se dotkne pozemku města KN 477/1, k.ú. Horšovský Týn, smlouva
bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín. Výše
náhrady byla dle předložených výpočtů zástupcem budoucí strany oprávněné stanovena ve
výši 1.000 Kč.
b) RM souhlasí se stavbou dle předložené situace. Podmínky pro vstup na pozemek města
dotčeného 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 pozemků.
c) RM nesouhlasí s výší jednorázové náhrady uvedené v nové smlouvě o budoucí smlouvě o
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zřízení věcného břemene dle předložených výpočtů a požaduje, aby jednorázová náhrada za
věcné břemeno byla stanovena v tomto případě na základě znaleckého posudku,
vyhotoveného na náklady oprávněného (ČEZ Distribuce a.s.) a to až na základě skutečného
provedení stavby, tedy před uzavřením vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. Nový
návrh smlouvy bude předložen zpět do RM ke schválení.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 3. Smlouva o zřízení věcného břemene ke stavbě: „Vodovodní a kanalizační přípojka
k objektu OOP ČR, Horšovský Týn“
Usnesení
59/3
a) RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí č.j.
KRPP – 142249-365/ČJ-2015-0300SU mezi městem Horšovský Týn a Českou republikou –
Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, Plzeň. Věcné břemeno –
služebnost spočívá v právu zřízení a provozování inženýrských sítí – vodovodní a kanalizační
přípojka na pozemku města parc. č. 2313/1, k. ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčený
pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: Česká republika – Krajské
ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, Plzeň – vlastníka a správce stavby. Věcné
břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu stanovenou dle znaleckého posudku č. 276209/21 ve výši 13.520 Kč + DPH v platné výši, dále bude připočtena částka ve výši 2.420 Kč
za vyhotovení znaleckého posudku. Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem bude
vyznačen v geometrickém plánu, který bude součástí smlouvy.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 4. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - pozemek parc. č. 320/2 v k. ú. Dolní Metelsko
Usnesení
59/4
a) RM bere na vědomí informaci odboru MIM o změně výměry části pronajímaného pozemku
parc. č. 320/2 v k. ú. Dolní Metelsko z 959,5 m2 na 369,5 m2.
b) RM schvaluje návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o přenechání pozemku do nájmu.
c) RM pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 1.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 5. Pacht části pozemku parc. č. 74 v k. ú. Horšovský Týn, zahrádky v lokalitě
kláštera díl VIII/13
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Usnesení
59/5
a) RM vzala na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn
záměr města přenechat do nájmu/pachtu část pozemku parc. č. 74, ozn. jako díl VIII/13
o výměře 470 m2 a část pozemku parc. č. 74, ozn. jako díl VIII/14 o výměře 517 m 2 v k. ú.
Horšovský Týn za účelem zřízení zahrádky, udržování a požívání případných výnosů
z propachtovaného pozemku. V průběhu lhůty byly městu doručeny dvě žádosti.
b) RM schvaluje pacht části pozemku parc. č. 74, ozn. jako díl VIII/13 o výměře 470 m 2
v k. ú. Horšovský Týn.
c) RM schvaluje pacht části pozemku parc. č. 74, ozn. jako díl VIII/14 o výměře 517 m 2
v k. ú. Horšovský Týn.
d) RM po projednání schvaluje návrh pachtovní smlouvy. Pacht 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).
e) RM pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 6. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1086/24, k. ú. H. Týn
Usnesení
59/6
a) RM projednala žádost o odkoupení části pozemku města parc. č. 1086/24 o výměře cca
1300 m2 orná půda, k. ú. Horšovský Týn za účelem výstavby RD. Pozemek města sousedí s
pozemky žadatelky. Jedná se o pozemek, který leží v lokalitě určené pro bydlení, pro kterou je
územním plánem stanovena podmínka prověření změn ve využití ploch územní studií. Do
doby vyhotovení územní studie nelze pozemky prodávat za účelem výstavby RD.
b) RM ukládá OMIM připravit podklady do ZM s doporučením neschválit záměr města
prodat část pozemku města parc. č. 1086/24, k. ú. Horšovský Týn.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Umístění radaru – Masarykova ulice
Usnesení
59/7
a) RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV(NN) číslo:
21_SOBS01_4121754811 týkající se připojení ukazatele rychlosti v Masarykově ulici
v H. Týně mezi Městem Horšovský Týn a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
IČO:24729035.
b) RM pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – pečovatelská služba
Usnesení
59/8
RM bere na vědomí návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace – pečovatelská služba mezi
Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a městem Horšovský Týn, jehož předmětem
je poskytnutí účelové finanční dotace určené na poskytování základních činností sociální
služby Pečovatelská služba na období od 01.01.2021 do 31.12.2021 v celkové výši
990.000 Kč.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OSV, KS Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 9. Žádost o dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje – klášterní kostel
Usnesení
59/9
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
portálu a vstupních dveří kostela sv. Víta kapucínského kláštera v Horšovském Týně.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta, KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 10. MŠ Horšovský Týn – kalkulace ceny oběda pro cizí strávníky na rok 2021
59/10
a) RM projednala žádost ředitelky MŠ Horšovský Týn o schválení kalkulace ceny oběda pro
cizí strávníky v ceně 106 Kč.
b) RM souhlasí s předloženou kalkulací ceny ze dne 18.2.2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ředitelka MŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 11. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání –
Lucie Císlerová
59/11
a) RM projednala žádost paní Lucie Císlerové, IČO 03363759, o poskytnutí slevy
z nájemného prostoru sloužícího k podnikání na adrese 5. května 49, H. Týn, výměra 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 únor 2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT, spol. s r.o., pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 12. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání –
Radek Vavro
Usnesení
59/12
a) RM projednala žádost pana Radka Vavra, IČO 64351025, o poskytnutí slevy z nájemného
prostoru sloužícího k podnikání (nám. Republiky 105, Horšovský Týn, výměra 272,3 m²) za
měsíc únor a březen 2021 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 únor a březen 2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT, spol. s r.o., pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 13. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání – Jana
Sedláčková
Usnesení
59/13
a) RM projednala žádost paní Jany Sedláčkové, IČO 01024647 o poskytnutí slevy
z nájemného prostoru sloužícího k podnikání (nám. Republiky 97, H. Týn, výměra 79 m²) za
měsíc únor 2021 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.
Vyřizuje Bytes HT, spol. s r.o., pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 14. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání –
Výroba Antonie s.r.o.
Usnesení
59/14
a) RM projednala žádost jednatelky firmy Výrobna Antonie s.r.o., IČO 05688990, o
poskytnutí slevy z nájemného prostoru sloužícího k podnikání (Nádražní 73, H. Týn, výměra
111,40 m²) za měsíc únor 2021 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 únor 2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT, spol. s r.o., pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 15. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání –
Luděk Straka
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Usnesení
58/15
a) RM projednala žádost pana Luďka Straky, IČO 73861227, o poskytnutí slevy z nájemného
prostoru sloužícího k podnikání (nám. Republiky 95, H. Týn, výměra 41 m²) za měsíc leden a
únor 2021 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 a únor 2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT, spol. s r.o., pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 16. Žádost o úpravu smluv o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – REHAARNIKA s.r.o. a Rehabilitace Šos s.r.o.
Usnesení
58/16
a) projednala žádost spol. REHA-ARNIKA s.r.o., IČO 26380323 a spol. Rehabilitace Šos
s.r.o., IČO 29114284, nájemci prostorů Dobrovského 254, Horšovský Týn, o úpravu výměr
nájemních prostorů takto: REHA-ARNIKA s.r.o. požadovaná výměra 19,95 m², Rehabilitace
Šos s.r.o. požadovaná výměra 218,20 m².
b) RM souhlasí se změnou nájemních smluv dle žádosti.
c) RM ukládá Bytesu HT zveřejnit záměr převedení a úpravy výměr nájemních prostorů.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT, spol. s r.o., pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 17. Odstranění náletových dřevin v památné aleji ke Sv. Anně
Usnesení
59/17
a) RM projednala předložený návrh OŽP MěÚ H. Týn týkající se odstranění náletových
dřevin v památné aleji ke Sv. Anně na pozemcích města Horšovský Týn, ČR - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Římskokatolické farnosti Horšovský Týn a ČR Národního památkového ústavu za předpokladu jejich souhlasu, a to za předběžnou cenu
39.500 Kč na náklady rozpočtu města.
b) RM nesouhlasí s tím, aby BYTES HT provedl odstranění náletových dřevin na pozemcích,
které nejsou ve vlastnictví města.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OŽP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 18. Žádost Diecézní charity Plzeň o dotaci na provoz Komunitního centra H. Týn na
rok 2022
Usnesení
59/18
a) RM bere na vědomí žádost Diecézní charity Plzeň, se sídlem Hlavanova 16, Plzeň, o dotaci
na provoz Komunitního centra H. Týn na rok 2022 ve výši 310.000 Kč.
b) RM postupuje věc do příštího zasedání zastupitelstva města.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 19. Žádost o odpis knih
Usnesení
59/19
a) RM projednala žádost vedoucí Městské knihovny Horšovský Týn ve věci vyřazení
opotřebovaných, zastaralých, poškozených a ztracených knih. Jedná se celkem o 1899 knih
v pořizovací hodnotě 95.270,80 Kč.
b) RM souhlasí s vyřazením knih dle přiloženého seznamu.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Městská knihovna Horšovský Týn. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 20. Žádost o dotaci z dotačního programu „Dotační program vodohospodářské
infrastruktury 2021“
Usnesení
59/20
RM ukládá odboru OMIM, ve spolupráci s KS podat žádost o dotaci z dotačního programu
Plzeňského kraje „Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2021“ na akci „Výstavba
kanalizace a vodovodu v obci Semošice“ případně náhradní akce „Prodloužení vodovodu
v Horšově“.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 21. Žádost o dotaci z dotačního programu „Výsadba stromů“
Usnesení
59/21
RM ukládá odboru OMIM, ve spolupráci s OŽP a KS podat žádost o dotaci z dotačního titulu
SFŽP ČR – Výzva č. 9/2019 Národního programu ŽP - „Výsadba stromů“ v lokalitě dětského
hřiště v části města Malé předměstí.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM, OŽP, KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Bod 22. Zápis z jednání komise MPR dne 03.03.2021
Usnesení
59/22
a) RM bere na vědomí zápis z jednání komise MPR dne 03.03.2021.
b) RM projednala návrhy na poskytnutí finančních příspěvků na obnovu památek v rámci
Programu regenerace MPR v Horšovském Týně v roce 2021 a postupuje věc do ZM takto:
a. Dům č. p. 13, ul. 5. května, Horšovský Týn, vlastník Pavlína Pikáli – oprava střechy
(severní části) – II. etapa, příspěvek z MK ČR 218 000 Kč a podíl města 48 500 Kč;
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b. Dům č. p. 14, ul. 5. května, Horšovský Týn, vlastník Miroslava Machová – dílčí
oprava krovu a střešního pláště, příspěvek z MK ČR 50 000 Kč a podíl města 10 300
Kč;
c. Dům č. p. 28, ul. Lobkovicova, Horšovský Týn, vlastník Jan Brůha a Libuše Brůhová
– obnova střešního pláště, příspěvek z MK ČR 99 000 Kč a podíl města 22 200 Kč;
d. Dům č. p. 33, ul. P. Holého, Horšovský Týn, vlastník Ondřej Korba – obnova střechy,
příspěvek z MK ČR 188 000 Kč a podíl města 41 700 Kč;
e. Soubor městského opevnění, ul. 5. května, p. p. č. 33/1 a 43 k. ú. Horšovský Týn –
severní úsek, vlastník Město Horšovský Týn – oprava severní části městského opevnění, příspěvek z MK ČR 250 000 Kč;
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OVVPP – pí. Plachá, ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 23. Stavba „Trafostanice Horšovský Týn - ČOV“
59/23
a) RM projednala cenovou nabídku spol. STEMONT JS s.r.o., se sídlem Hřbitovní 281,
Horšovský Týn na zhotovení díla „Trafostanice Horšovský Týn – ČOV“ za celkovou cenu
876.000 Kč bez DPH, tj. 1.059.960 Kč vč. DPH.
b) RM souhlasí s předloženou cenovou nabídkou.
c) RM schvaluje návrh smlouvy o dílo na výše uvedenou stavební akci mezi městem
Horšovský Týn a spol. STEMONT JS s.r.o. s termínem plnění díla 15.03. - 15.11.2021.
d) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 24. Stížnost občanů k provozu motokrosového areálu Horšovský Týn
59/24
a) RM bere na vědomí stížnost občanů k provozu motokrosového areálu Horšovský Týn.
b) RM postupuje věc do příštího zasedání zastupitelstva města.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 25. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného k prostoru sloužícího k podnikání –
Venuše Plačková
Usnesení
59/25
a) RM projednala žádost paní Venuše Plačkové, IČO 42802709 o poskytnutí slevy
z nájemného prostoru sloužícího k podnikání (nám. Republiky 102, Horšovský Týn) za měsíc
únor 2021 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.
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Vyřizuje Bytes HT, spol. s r.o., pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 26. Zrušení termínu
epidemiologické situace

zasedání

zastupitelstva

města

z důvodu

zhoršené

Usnesení
59/26
a) RM projednala návrh starosty města na zrušení termínu zasedání zastupitelstva města
Horšovský Týn, které bylo naplánováno na 22.03.2021 z důvodu zhoršené epidemiologické
situace v souvislosti s nemocí COVID – 19 a vyhlášením lockdownu v ČR.
b) RM souhlasí se zrušením termínu zasedání ZM, které se mělo uskutečnit dne 22.03.2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje RM, tajemnice. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 27. Uzavření dětských hřišť a sportovišť
Usnesení
59/27
a) RM projednala návrh starosty města na uzavření dětských hřišť a sportovišť z důvodu
zhoršené epidemiologické situace v ČR v souvislosti s onemocněním COVID – 19
a vyhlášením lockdownu v ČR.
b) RM souhlasí s uzavřením dětských hřišť a sportovišť do odvolání.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes, MP. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 28. Antigenní testování občanů Horšovského Týna
Usnesení
59/28
a) RM projednala informaci tajemnice o možnosti antigenního testování nemoci Covid - 19 –
pro občany města Horšovský Týn z důvodu zhoršené epidemiologické situace v ČR
v souvislosti s onemocněním COVID – 19 prostřednictvím KHS Plzeň, která má 3 mobilními
testovací týmy, které vysílá do obcí a firem na Tachovsku a Domažlicku.
b) RM souhlasí s návrhem a ukládá tajemnici zjistit možnosti antigenního testování občanů
města.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje tajemnice. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 29. Připojení stanice PČR do kamerového systému města Hošovský Týn
Usnesení
59/29
a) RM projednala cenovou nabídku na rozšíření kamerového systému ve městě Horšovský
Týn od firmy COLCA - invest s.r.o., IČO 24127370, Na Roudné 443/18, Plzeň s celkovou
cenou 115.700 Kč bez DPH.
b) RM souhlasí s objednáním.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 30. Cenová nabídka na osazovací plán stromů – Malé předměstí - hřiště
Usnesení
59/30
a) RM projednala cenovou nabídku na rozsazovací plán stromů v lokalitě Malé Předměstí,
Horšovský Týn – hřiště od Ing. Radky Matouškové, IČO 87554330, za celkovou cenu 15.000
Kč.
b) RM souhlasí s objednáním.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 31. Závěr
Starosta města ukončil jednání RM v 17:45 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 17.03.2021 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: 31.03., 14.04., 28.04.,
12.05., 26.05., 09.06., 23.06.2021.
Předběžné termíny zasedání ZM na I. pololetí 2021: 22.03. - zrušeno, 10.05., 21.06.2021
Zapsala: Ing. Eva Princlová
V Horšovském Týně 10.03.2021

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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