Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 83
ze dne 03.03.2022 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, Iva Peteříková
Omluven: 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 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 82. 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
83/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a Mgr. Renáta Karbanová, kteří
ho zároveň podepisují.
b) RM schvaluje program 82. schůze Rady Města Horšovský Týn
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 83. schůze
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze;
2. Kontrola usnesení ZM č. 22 ze dne 28.02.2022;
3. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, č.parc. 646/2 – kNN“;
4. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Vrchlického – kNN“;
5. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Vrchlického – přeložka VN“
6. Žádost o vyjádření ke stavbě „Domažlice – optika do Horšovského Týna“;
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2-21;
8. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbám optické datové sítě v OZ
Lidická, 2. etapa;
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1002C22/30 a Smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1003C22/30 ke stavbě: „Horšovský Týn
– OZ U Potoka“ – vodovod, VO, kanalizace;
10. Vyjádření ke stavbě přístřešku Plzeňská 203, Horšovský Týn“;
11. Zápis z jednání ÚIK – inventarizace majetku města za rok 2021;
12. Zápis z jednání Ústřední inventarizační komise – vyřazení majetku;
13. Žádost o bezúpl. převod pozemků pod stavbou silnic II. a III. třídy do majetku PK;
14. Demolice areálu bažantnice, Horšovský Týn - výzva k podání nabídek;
15. Demolice Podražnice – č.p. 17; výzva k podání nabídek;
16. Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1523/2 o výměře 28 m2, k.ú.
Horšovský Týn;
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17. Záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 1523/2 o výměře 28 m2, k.ú.
Horšovský Týn;
18. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 22_SOP_01_4121922171;
19. Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory, H. Týn - výzva k podání nabídek;
20. Žádost o pronájem nebytového prostoru garáže nám. Republiky 105, H. Týn;
21. Žádost o pronájem nebytového prostoru kadeřnictví v DPS;
22. Přidělení městských bytů na návrh bytové komise;
23. Přidělení bytu v DPS;
24. Oznámení o konání veřejného shromáždění;
25. Návrh výsadby zeleně na veřejných prostranstvích města;
26. Podání žádosti o dotaci z krajinotvorného programu MŽP;
27. Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů;
28. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na poskytování Pečovatelské služby;
29. Souhlas s podáním žádosti o dotaci - ,,Výstavba vodovodu v Horšově“;
30. Finanční dar na přímou pomoc Ukrajině;
31. Závěr.
Bod 2. Kontrola usnesení ZM č. 22 ze dne 28.02.2022
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
01. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
02. schvaluje program 22. zasedání ZM v předloženém znění. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
03. bere na vědomí zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení
zasedání ZM č. 21 ze dne 13.12.2021. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
04. bere na vědomí zprávu Finančního výboru ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
05. bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM včetně informace starosty o plnění
úkolů ve věci proplacených a neprovedených prací na akci rekonstrukce sýpky externím
pracovníkem. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
06. mění svoje usnesení č. 11/2020 bod č. 20 ze dne 18.05.2020 takto: slova „základní
cena Cz = 1.182 Kč za m²“ se nahrazují slovy „základní cena Cz = 1.265 Kč za m²“.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
07. schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci,
kterou dojde k převodu pozemku parc. č. 2462/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 52 m2, k. ú. Horšov z vlastnictví ČR – příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2 do vlastnictví města Horšovský Týn. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
08. schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem,
kterou dojde k převodu pozemků parc. č. 2462/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 492 m2 a parc. č. 2459/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 736 m 2,
vše v k. ú. Horšov z vlastnictví ČR – příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2
do vlastnictví města Horšovský Týn. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
09. schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem,
kterou dojde k převodu pozemků parc. č. 1243/99 – ostatní plocha, silnice o výměře 67 m2
a parc. č. 1243/100 - ostatní plocha, silnice o výměře 42 m 2, vše v k.ú. Semošice
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z vlastnictví ČR – příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví města
Horšovský Týn. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
10. schvaluje nákup pozemku parc. č. 1243/94 – ostatní plocha, silnice o výměře 110 m 2,
k. ú. Semošice, z vlastnictví společnosti ZEAS Puclice a.s., IČ 00115592, Puclice 99 do
vlastnictví města Horšovský Týn. Kupní cena stanovena ve výši 10.000 Kč. Náklady
spojené s převodem hradí kupující. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
11.
a) schvaluje nákup části pozemku parc. č. 345/2 – zastavěná plocha, k. ú. Semošice, dle
vyhotoveného geometrického plánu č. 228-296/2020 ze dne 09.08.2021 je tato část nově
označena jako parc. č. 345/7 o výměře 105 m2, k. ú. Semošice. Kupní cena stanovena ve
výši 157.500 Kč. Náklady spojené s převodem hradí kupující. V pozemku jsou uloženy
inženýrské sítě, jejichž vlastníkem je město Horšovský Týn (kanalizační a vodovodní řad).
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
b) ruší svoje usnesení ze dne 21.06.2021 bod usnesení 18/2021 č. 10. Vyřizuje OMIM.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
12. schvaluje záměr města prodat část pozemku 2322/1 – ostatní plocha v k. ú. Horšovský
Týn o výměře cca 10 m2 (pod stavbou oplocení zahrady) vlastníkovi stavby oplocení na
tomto pozemku za minimální kupní cenu 1.138,50 Kč/m2. Přesná výměra bude stanovena
dle geometrického plánu. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní
smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku. Vyřizuje OMIM.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
13. schvaluje směnu pozemků parc. č. 1511/13 – ostatní plocha, manipulační plocha
o výměře 18 m2 a část pozemku parc. č. 1511/11 nově označeného dle geometrického
plánu č. 2930-575/2020 ze dne 12.01.2021 jako parc. č. 1511/19 – ostatní plocha o výměře
2459 m2, vše v k. ú. Horšovský Týn, zapsaných na LV 2251 vedeného Katastrálním
úřadem pro PK, KP Domažlice pro obec a k.ú. Horšovský Týn, z vlastnictví ČR – Státního
oblastního archivu v Plzni do vlastnictví města Horšovský Týn a pozemku parc. č. 1512/2
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 390 m 2, 1512/3 - ostatní plocha, ostatní
komunikace (po oddělení dílu „e“ dle geometrického plánu č. 2930-575/2020 ze dne
12.01.2021) o výměře 1394 m2, část pozemku parc. č. 1511/1 – ostatní plocha, neplodná
půda oddělený díl „b“ o výměře 117 m 2 dle geometrického plánu č. 2930-575/2020 ze dne
12.01.2021 a část pozemku parc. č. 1511/17 - ostatní plocha, neplodná půda oddělený díl
„a“ o výměře 576 m2 dle geometrického plánu č. 2930-575/2020 ze dne 12.01.2021, vše
v k. ú. Horšovský Týn, zapsaných na LV 1317 vedeného Katastrálním úřadem pro PK, KP
Domažlice pro obec a k. ú. Horšovský Týn z vlastnictví města Horšovský Týn do
vlastnictví ČR – Státního oblastního archivu v Plzni. Ceny pozemků jsou stanoveny
znaleckými posudky v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích dle § 12 odst. 4 a § 22 odst. 2. Směna pozemků se
uskuteční s finančním dorovnáním ve výši 371.810 Kč, kterou uhradí město Horšovský
Týn do 10 dnů od podpisu smlouvy. Náklady na směnu části dotčených pozemků
(vyhotovení geometrického plánu, znaleckých posudků) uhradí město Horšovský Týn.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
14.
a) schvaluje Prohlášení o nevyužití předkupního práva ke stavbě rodinného domu čp. 29,
Podražnice, zapsaného na LV č. 1320 vedeného Katastrálním úřadem pro PK, KP
Domažlice pro obec Horšovský Týn, katastrální území Podražnice na pozemku města
parc. č. 1971/8, k. ú. Podražnice. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
b) schvaluje záměr města prodat pozemky parc. č. 1971/8 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 87 m2 (bez stavby RD čp. 29, Podražnice) a parc. č. 1971/ 21 – zahrada o výměře
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616 m2, vše v k. ú. Podražnice budoucímu vlastníkovi stavby RD za minimální kupní cenu
797 Kč/m2. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Kupující
hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
15. schvaluje Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva, kterým obě smluvní
strany – město Horšovský Týn a ČR – Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov uznávají výlučné vlastnické právo města Horšovský
Týn k pozemku parc. č. 167/29 - orná půda, mez, stráň o výměře 410 m2, k. ú. Chřebřany
jako celku zapsaného na Listu vlastnictví 188 vedeného u Katastrálního úřadu pro PK, KP
Domažlice. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
16. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2021 rozpočtu města Horšovský Týn na rok
2021. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
17.
a) schvaluje finanční dar humanitárním organizacím v souvislosti s válečným konfliktem
na Ukrajině ve výši 300 tis. Kč z rezervy rozpočtu. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
b) schvaluje navýšení položky Krizové řízení o 750 tis. Kč z rezervy rozpočtu. Vyřizuje
OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
c) schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 rozpočtu města Horšovský Týn na rok 2022.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
d) zmocňuje RM k rozdělení finančního daru pro Ukrajinu konkrétním humanitárním
organizacím. Vyřizuje RM, starosta, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
18. bere na vědomí zprávu o podaném návrhu přípravného výboru ze dne 18.11.2021 na
konání místního referenda v obci Horšovský Týn o výstavbě koupaliště ve dnech
shodných s volbami do obecních zastupitelstev konaných v roce 2022 včetně výsledku
přezkumu doplnění návrhu přípravného výboru ze dne 15.12.2021 na konání místního
referenda v obci Horšovský Týn o výstavbě koupaliště ve dnech shodných s volbami do
obecních zastupitelstev konaných v roce 2022, včetně informace o podaném žalobním
návrhu přípravného výboru pro konání místního referenda ve městě Horšovský Týn.
Vyřizuje tajemnice. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19. souhlasí s připojením se k akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne
10. března 2022 na budově MěÚ – nám. Republiky 52, Horšovský Týn. Vyřizuje
OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
20. schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi Plzeňským krajem jako
příjemcem a Městem Horšovský Týn jako poskytovatelem ve věci poskytnutí účelové
dotace ve výši 174.545 Kč za účelem zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského
kraje v roce 2022. Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší jednotlivé odboru MěÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 3. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, č. parc. 646/2 - kNN“
Usnesení
83/3
a) RM projednala od společnosti STEMONT JS, s.r.o., IČ 27971589, Hřbitovní 281,
Horšovský Týn žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, č. parc. 646/2 – kNN“ IV12-0019001. Projektová dokumentace řeší výstavbu nového vedení NN, které bude
zakončeno na pozemku parc. č. 646/2, k. ú. Horšovský Týn v přípojkové skříni. Investorem
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stavby je ČEZ Distribuce, a.s. Stavba se dotkne pozemků města parc. č. 2307, 2305/1, 2306
vše v k.ú. Horšovský Týn. Uložení kabelu NN je navrženo výkopem.
b) RM souhlasí se stavbou dle předložené situace za podmínky, 1. že pod komunikací bude
kabel NN uložen protlakem, ve zbývající části je možný výkop, 2. cesta na pozemku parc.č.
2306 bude uvedena do původního stavu v celém rozsahu. Veškeré 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. Před zahájením stavby bude uzavřena smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Cena bude stanovena dle znaleckého posudku
s tím, že náklady na vyhotovení znaleckého posudku hradí budoucí oprávněný společnost
ČEZ Distribuce a.s. a to až na základě skutečného provedení stavby - tedy před uzavřením
vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. Návrh smlouvy bude předložen do další schůze
RM ke schválení.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 4. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Vrchlického - kNN“
Usnesení
83/4
a) RM projednala žádost společnosti MONTPROJEKT a.s., IČ 28494032, Arnošta
z Pardubic 2082, Pardubice o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Vrchlického – kNN“
IV-12-0018577. Projektová dokumentace řeší výstavbu nového vedení NN pro napojení
nových bytových domů ve Vrchlického ul. Investorem stavby je ČEZ Distribuce, a.s. Stavba
se dotkne pozemků města parc. č. parc. č. 2576/19 – demontáž vedení NN nad pozemkem,
parc. č. 1511/3, demontáž přípojky VN, parc. č. 1511/4 – pokládka kabelu NN a výstavba
přípojkové skříně, parc. č. 1523/47 – stavba kioskové trafostanice, pojistkových skříní,
pokládka kabelu NN, vše v k. ú. Horšovský Týn.
b) RM souhlasí se stavbou dle předložené situace. Veškeré 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. Před zahájením stavby bude uzavřena smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Cena bude stanovena dle znaleckého posudku
s tím, že náklady na vyhotovení znaleckého posudku hradí budoucí oprávněný společnost
ČEZ Distribuce a.s. a to až na základě skutečného provedení stavby - tedy před uzavřením
vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. Návrh smlouvy bude předložen do další schůze RM ke
schválení.

(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 5. Žádost o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Vrchlického – přeložka VN“
Usnesení
83/5
a) RM projednala žádost společnosti MONTPROJEKT a.s., IČ 28494032, Arnošta z Pardubic
2082, Pardubice o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Vrchlického – přeložka VN“ IZ12-0001286. Projektová dokumentace řeší přeložení stávajícího vzdušného vedení VN do
nového zemního kabelového vedení VN z důvodu kolize se stavbou výstavby komunikace
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k bazénu. Stavba je koordinována se stavbou Horšovský Týn, DO, Vrchlického - kNN IV-120018577 výstavba trafostanice. Investorem stavby je ČEZ Distribuce, a.s. Stavba se dotkne
pozemků města parc. č. 1511/4, 1523/48, 1523/47 vše v k.ú. Horšovský Týn
b) RM souhlasí se stavbou dle předložené situace. Veškeré 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. Před zahájením stavby bude uzavřena smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Cena bude stanovena dle znaleckého posudku
s tím, že náklady na vyhotovení znaleckého posudku hradí budoucí oprávněný společnost
ČEZ Distribuce a.s. a to až na základě skutečného provedení stavby - tedy před uzavřením
vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. Návrh smlouvy bude předložen do další schůze
RM ke schválení.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 6. Žádost o vyjádření ke stavbě „Domažlice – optika do Horšovského Týna“
Usnesení
83/6
a) RM projednala žádost společnosti MONTPROJEKT a.s., IČ 28494032, Arnošta z Pardubic
2082, Pardubice o vyjádření ke stavbě „Domažlice – optika do Horšovského Týna“ IE-120008219. Projektová dokumentace řeší uložení nového vedení HDPE do nové trasy
s přeložkou stávajícího vzdušného vedení VN do nového zemního kabelového vedení VN.
Trubka HDPE je pro zajištění přenosu systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací,
informační a telekomunikační techniky ČEZ Distribuce a.s.- investorem stavby. Stavba se
dotkne pozemků města parc. č. 1511/4, 1523/48, 1523/47 vše v k. ú. Horšovský Týn
b) RM souhlasí se stavbou dle předložené situace. Veškeré 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. Před zahájením stavby bude uzavřena smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Cena bude stanovena dle znaleckého posudku
s tím, že náklady na vyhotovení znaleckého posudku hradí budoucí oprávněný společnost
ČEZ Distribuce a.s. a to až na základě skutečného provedení stavby - tedy před uzavřením
vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. Návrh smlouvy bude předložen do další schůze
RM ke schválení.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje starosta, Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2-21
Usnesení
83/7
a) RM projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2-21 na akci „Trafostanice
Horšovský Týn - ČOV“ mezi městem Horšovský Týn a společností STEMONT JS s.r.o., IČ
27971589, Hřbitovní 281, Horšovský Týn, jehož předmětem je navýšení ceny díla o částku
72.483 Kč bez DPH tj. 87.704,43 Kč vč. DPH 21% z důvodu navýšení ceny nového
transformátoru a a přepojení vedení VN.
b) RM schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2-21 na akci „Trafostanice
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Horšovský Týn - ČOV“ mezi městem Horšovský Týn a společností STEMONT JS s.r.o., IČ
27971589, Hřbitovní 281, Horšovský Týn.
c) RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku po zajištění financování v rozpočtu města.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Smlouva o zřízení služebnosti
datové sítě v OZ Lidická, 2. etapa

inženýrské

sítě

ke

stavbám

optické

Usnesení
83/8
a) RM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Horšovský Týn
a společností United Networks SE, IČ 03579051, Nepomucká 1232/215, Plzeň. Věcné
břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování komunikačního vedení a to na
pozemcích města uvedených ve smlouvě, vše v k. ú. Horšovský Týn vstupu a vjezdu na
dotčené pozemky v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: United Networks SE,
IČ 03579051, Nepomucká 1232/215, Plzeň – vlastníka a správce komunikačního vedení.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 935.068 Kč + DPH v platné
výši. Rozsah zatížení pozemků věcným břemenem je vyznačen v geometrických plánech
č. 2894-80/2020, 2961-80/2020, 2979-103/2021, 2982-806/2018.
b) RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1002C22/30 a Smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1003C22/30 ke stavbě: „Horšovský Týn
– OZ U Potoka“ – vodovod, VO, kanalizace
Usnesení
83/9
1.
a) RM schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1002C22/30 ke stavbě „Horšovský Týn, - OZ U Potoka“ – část splašková a dešťová
kanalizace, vodovodní řad,, která se dotkne pozemků parc. č. 2345/2, 712/7, 712/9, k.ú.
Horšovský Týn – vlastníkem je Česká republika – příslušnost hospodařit s majetkem státu
Státní pozemkový úřad. Celková jednorázová náhrada bude stanovena dle zákona č. 151/1997
Sb., zákon o oceňování majetku v platném znění a platné oceňovací vyhlášky v době přípravy
vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. Splatnost náhrady je 45 dní ode dne účinnosti
smlouvy o zřízení věcného břemene. Předložený návrh smlouvy je platný po dobu 3 let od
data uzavření této smlouvy. Za uzavření této smlouvy a vlastní smlouvy o zřízení věcného
břemene si budoucí povinný účtuje vždy po 2.000 Kč administrativní poplatek splatný ve
lhůtě do 45 dnů od podpisu každé smlouvy. Dojde-li k závažnému porušení smlouvy, je
budoucí povinný oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
2.
a) RM schvaluje

návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
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č. 1003C22/30 ke stavbě „Horšovský Týn, - OZ U Potoka“ – část veřejné osvětlení, která se
dotkne pozemků parc. č. 2345/2, 712/9, k.ú. Horšovský Týn – vlastníkem je Česká republika
– příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad. Celková jednorázová
náhrada bude stanovena dle zákona č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku v platném
znění a platné oceňovací vyhlášky v době přípravy vlastní smlouvy o zřízení věcného
břemene. Splatnost náhrady je 45 dní ode dne účinnosti smlouvy o zřízení věcného břemene.
Předložený návrh smlouvy je platný po dobu 3 let od data uzavření této smlouvy. Za uzavření
této smlouvy a vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene si budoucí povinný účtuje vždy po
2.000 Kč administrativní poplatek splatný ve lhůtě do 45 dnů od podpisu každé smlouvy.
Dojde-li k závažnému porušení smlouvy, je budoucí povinný oprávněn uplatnit smluvní
pokutu ve výši 5.000 Kč.
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 10. Vyjádření ke stavbě přístřešku Plzeňská 203, Horšovský Týn“
Usnesení
83/10
a) RM projednala předloženou žádost o vyjádření (souhlas) ke stavbě přístřešku pro osobní
automobil na pozemku parc. č. 137/2, k. ú. Horšovský Týn. Přístřešek je umístěn ve
vzdálenosti 0,5 m od hranice pozemku města parc. č. 2585/4, k. ú. Horšovský Týn. Žadatelka
je zároveň investorem stavby. Přístřešek je dřevěný o rozměrech 380 x 650 cm, okraj střechy přesahu bude na hranici pozemku parc. č. 138 (zahrada ve vlastnictví žadatelky), kam budou
svedeny i dešťové vody, nebudou stékat na pozemek města. Vjezd do přístřešku je z pozemku
žadatelky parc. č. 137/2.
b) RM souhlasí se stavbou přístřešku dle předložené žádosti za podmínek, že nebude docházet
ke stékání dešťových vod na pozemek města parc. č. 2585/4, k. ú. Horšovský Týn a stavba
bude provedena dle předložené žádosti.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
__________________________________________________________________________
Bod 11. Zápis z jednání Ústřední inventarizační komise – inventarizace majetku města za
rok 2021
Usnesení
83/11
RM bere na vědomí zápis z jednání Ústřední inventarizační komise o provedení inventarizace
majetku města Horšovský Týn ke dni 31.12. 2021.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
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Bod 12. Zápis z jednání Ústřední inventarizační komise – vyřazení majetku
Usnesení
83/12
a) RM bere na vědomí zápis z jednání Ústřední inventarizační komise.
b) RM na návrh ÚIK schvaluje vyřazení majetku města na středisku správa v celkové částce
23.925 Kč (nefunkční PC, mobilní telefony, varná konvice) dle jednotlivých zápisů na
Protokolech o vyřazení majetku.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 13. Žádost o bezúplatný převod pozemků pod stavbou silnic II. a III. třídy
do majetku Plzeňského kraje
Usnesení
83/13
a) RM projednala informaci OMIM o podané žádosti Správy a údržby silnic Plzeňského
kraje, příspěvková organizace o bezúplatný převod pozemků do majetku Plzeňského kraje
pod stavbami silnic II. a III. třídy, vlastníkem staveb je Plzeňský kraj – hospodaření se
svěřeným majetkem kraje Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace.
Jedná se o pozemky v k. ú. Hašov parc. č. 511/3, 481/15, k. ú. Horní Metelsko parc. č. 649/2,
k.ú. Borovice u Horšovského Týna parc. č. 788/9, k. ú. Svinná u Štítar parc. č. 292/18, k. ú.
Horšovský Týn parc. č. 2589/14, 2592/3, 2592/4, 2592/6, 2592/7. Město Horšovský Týn
naopak podá žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 790/4 k. ú. Borovice
u Horšovského Týna do svého vlastnictví pod stavbou místní komunikace.
b) RM ukládá OMIM podat žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 790/4, k. ú.
Borovice u Horšovského Týna a připravit podklady do zasedání ZM s doporučením schválit
bezúplatný převod z vlastnictví Plzeňského kraje, IČ 70890366, Škroupova 1760/18, Plzeň hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správy a údržby silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace do vlastnictví města Horšovský Týn.
c) RM ukládá OMIM připravit podklady do zasedání ZM s doporučením schválit bezúplatný
převod pozemků uvedených v písm. a) tohoto bodu do vlastnictví Plzeňského kraje.
d) RM ukládá OMIM připravit podklady do zasedání ZM s doporučením schválit bezúplatné
nabytí pozemku parc. č. 790/4, k. ú. Borovice u Horšovského Týna do vlastnictví města
Horšovský Týn.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 14. Demolice areálu bažantnice, Horšovský Týn - výzva k podání nabídek
Usnesení
83/14
a) RM projednala výzvu k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a smlouvy o dílo na
zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Demolice areálu bažantnice, Horšovský
Týn“.
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b) RM schválila výzvu k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a smlouvy o dílo na
zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Demolice areálu bažantnice, Horšovský
Týn“
c) RM ukládá OMIM vypsat výběrové řízení na uvedenou akci a oslovit firmy dle
předloženého soupisu k zaslání cenové nabídky.
d) RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na zakázku
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Demolice areálu bažantnice, Horšovský Týn“ ve
složení: Ing. Josef Holeček, D. Škopek, Ing.Arch. Václav Masopoust, Martina Ježková, Ing.
Lenka Šizlingová.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 15. Demolice Podražnice – č.p. 17; výzva k podání nabídek
Usnesení
83/15
a) RM projednala výzvu k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a smlouvy o dílo na
zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Demolice Podražnice – č.p. 17“.
b) RM schválila výzvu k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a smlouvy o dílo na
zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Demolice Podražnice – č.p. 17“
c) RM ukládá OMIM vypsat výběrové řízení na uvedenou akci a oslovit firmy dle
předloženého soupisu k zaslání cenové nabídky.
d) RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na zakázku
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Demolice Podražnice – č.p. 17“ ve složení: Ing.
Josef Holeček, David Škopek, Martina Ježková.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 16. Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1523/2 o výměře 28 m2,
k. ú. Horšovský Týn
Usnesení
83/16
a) RM bere na vědomí informaci OMIM o žádosti o ukončení nájemní smlouvy na část
pozemku parc. č. 1523/2, k. ú. Horšovský Týn o výměře 28 m2 dohodou.
b) RM po projednání schvaluje návrh Dohody o skončení nájmu na část pozemku parc. č.
1523/2, k. ú. Horšovský Týn o výměře 28 m2.
c) RM pověřuje starostu podpisem této dohody.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Bod 17. Záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 1523/2 o výměře 28 m2, k.ú.
Horšovský Týn
Usnesení
83/17
a) RM projednala žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1523/2, k. ú. Horšovský Týn o
výměře 28 m2 za účelem využívání přenosné stavby garáže pro osobní automobil na tomto
pozemku.
b) RM souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1523/2, k. ú. Horšovský Týn o výměře
28 m2.
c) RM ukládá OMIM zveřejnit záměr města, kterým se přenechá do nájmu část pozemku
parc. č. 1523/2 o výměře 28 m2 v k. ú. Horšovský Týn současnému uživateli za účelem
využívání přenosné stavby garáže pro osobní automobil na tomto pozemku. Výše nájemného
je stanovena na 2000 Kč/rok navyšováno každoročně o inflaci, nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude každoročně
navyšováno o inflační koeficient uznaný státem a zveřejněný ČSÚ. Po uplynutí lhůty zpět do
jednání RM.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 18. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 22_SOP_01_4121922171
Usnesení
83/18
a) RM po projednání schvaluje smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 22_SOP_01_4121922171 mezi
městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ
24729035 pro zajištění zvýšeného rezervovaného příkonu pro veřejné toalety. Podíl
na oprávněných nákladech za připojení činí 2.500 Kč.
b) RM pověřuje místostarostu podpisem této smlouvy.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 19. Stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory, H. Týn - výzva k podání nabídek
Usnesení
83/19
a) RM projednala výzvu k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a smlouvy o dílo na
zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Horšovský Týn – Stavební úpravy MK
v ul. Josefa Hory“.
b) RM schválila výzvu k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a smlouvy o dílo na
zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Horšovský Týn – Stavební úpravy MK
v ul. Josefa Hory“
c) RM ukládá OMIM vypsat výběrové řízení na uvedenou akci a oslovit firmy dle
předloženého soupisu k zaslání cenové nabídky.
d) RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na zakázku
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malého rozsahu na stavební práce s názvem „Horšovský Týn – Stavební úpravy MK v ul.
Josefa Hory“ ve složení: Ing. Josef Holeček, D. Škopek, Ing.Arch. Václav Masopoust,
Martina Ježková, Ing. Lenka Šizlingová.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení
Bod 20. Žádost o pronájem nebytového prostoru garáže nám. Republiky 105, H. Týn
Usnesení
83/20
a) RM projednala návrh správce Bytes HT o záměru pronájmu nebytových prostor garáže
nám. Republiky 105, Horšovský Týn. Správce navrhl přidělení nebytového prostoru
o velikosti 20,80 m² s dobou nájmu na dobu neurčitou a výše nájemného dle pravidel pro
pronajímání nebytových prostorů ve výši 652 Kč/m²/rok. 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.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 21. Žádost o pronájem nebytového prostoru kadeřnictví v DPS
Usnesení
83/21
a) RM projednala návrh správce Bytes HT o záměru pronájmu nebytových prostor
kadeřnictví v DPS ul. 5. května 49, Horšovský Týn. Správce navrhl přidělení nebytového
prostoru o velikosti 27,00 m² s dobou nájmu na dobu neurčitou a výše nájemného dle pravidel
pro pronajímání nebytových prostorů ve výši 784 Kč/m²/rok. 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.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 22. Přidělení městských bytů na návrh bytové komise
Usnesení
83/22
a) RM na základě návrhu a doporučení bytové komise přiděluje byt č. 16, Lidická 262,
Horšovský Týn o velikosti 2+1, 3. patro, o výměře 57,10 m².
b) RM na základě návrhu a doporučení bytové komise přiděluje byt č. 1, Jelení 94, Horšovský
Týn o velikosti 1+1 v přízemí, o výměře 41,20 m².
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
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Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 23. Přidělení bytu v DPS
Usnesení
83/23
RM na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů v DPS přiděluje byt
č. 14 v DPS, 5. května 49, Horšovský Týn, o velikosti 1+1 o výměře 72,90 m2 .
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT, OSVZ pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 24. Oznámení o konání veřejného shromáždění
Usnesení
83/24
RM bere na vědomí oznámení zapsaného spolku Tvořivé dílny MAMY, z.s., se sídlem
Plzeňská 63, Horšovský Týn 346 01, o svolání veřejného shromáždění za účelem setkání
občanů města na podporu Ukrajiny dne 2.3.2022 od 17:00 do 18:00 hod. na náměstí
Republiky v Horšovském Týně.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV, Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 25. Návrh výsadby zeleně na veřejných prostranstvích města
Usnesení
83/25
a) RM posoudila předložený návrh výsadby zeleně na území města Horšovský Týn: náměstí
Republiky – horní část, Masarykova ulice – naproti sýpce a Gorkého ulice – před klášterem;
b) RM souhlasí s předloženým návrhem výsadby zeleně na území města Horšovský Týn:
náměstí Republiky 52 – horní část, Masarykova ulice – naproti sýpce a Gorkého ulice – před
klášterem.
c) RM ukládá oddělení OŽP realizaci výsadby zeleně dle předloženého návrhu.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OŽPŽÚ, Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 26. Podání žádosti o dotaci z krajinotvorného programu Ministerstva životního
prostředí
Usnesení
83/26
a) RM posoudila předložený návrh s podáním žádosti o dotaci na akci "Ošetření památné
Aleje ke Sv. Anně - I. etapa" v některém z krajinotvorných programů Ministerstva životního
prostředí prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny Plzeň.
b) RM souhlasí po vypsání příslušného dotačního titulu s podáním žádosti o dotaci na akci
"Ošetření památné Aleje ke Sv. Anně - I. etapa" v některém z krajinotvorných programů
Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny Plzeň.
c) RM pověřuje odbor životního prostředí a obecní živnostenský úřad MěÚ Horšovském
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Týně k podání žádosti o dotaci na akci "Ošetření památné Aleje ke Sv. Anně - I. etapa".
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OŽPŽÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 27. Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů
Usnesení
83/27
a) RM projednala návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů uzavřené
s firmou EKO-PF s.r.o. se sídlem Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora, IČO: 62525816,
DIČ: CZ62525816.
b) RM schvaluje návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů uzavřené s
firmou EKO-PF s.r.o. se sídlem Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora, IČO: 62525816,
DIČ: CZ62525816.
c) RM pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů
uzavřené s firmou EKO-PF s.r.o. se sídlem Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OŽPŽÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 28. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na poskytování Pečovatelské služby
Usnesení
83/28
RM bere na vědomí podepsání Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 02012022, jejímž
předmětem je poskytnutí účelové finanční dotace určené na poskytování základních činností
sociální služby Pečovatelská služba uzavřené mezi městem Horšovský Týn a Plzeňským
krajem.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 29. Souhlas s podáním žádosti o dotaci - ,,Výstavba vodovodu v Horšově“
Usnesení
83/29
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci v dotačním programu vodohospodářské
infrastruktury 2022 na akci ,,Výstavba vodovodu v Horšově“ vyhlášeném Plzeňským krajem.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 30. Finanční dar na přímou pomoc Ukrajině
Usnesení
83/30
RM na základě zmocnění ZM 22 bod 17 písm. d) schválila poskytnutí finanční podpory daru ve výši 150.000 Kč organizaci Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, 120 00
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Praha 2, IČ 25755277, DIČ CZ 25755277, a dále 150.000 Kč organizaci Český červený kříž,
Rozdělovská 2467/63, 169 00 Praha 6, IČ 00426547, DIČ CZ00426547 na přímou pomoc
Ukrajině.
(4-4-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OKSVV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 31. Závěr
Starosta města ukončil schůzi RM v 17:00 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 16.3.2022 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: 30.3., 13.4., 27.4.,
11.5., 25.5., 8.6., 22.6.
Předběžné termíny zasedání ZM na I. pololetí 2022: 4.4., 16.5., 27.6. 2022
Zapsala: Ing. Eva Princlová
tajemnice MěÚ
V Horšovském Týně 04.03.2022

Ing. Josef Holeček v. r.
starosta města

Mgr. Renáta Karbanová v. r.
radní

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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