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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 14. jednání Rady města Horažďovice konaného  
 dne 20.05.2019 

 
Zveřejněna  je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Rada města Horažďovice:  

 
1. schvaluje zápis z 13. schůze RM ze dne  29.04.2019 a plnění usnesení z 13. jednání RM ze dne 

29.04.2019  
 

2. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy mezi……………. ………… , …………….. , 
…………….  (první smluvní strana) a městem Horažďovice (druhá smluvní strana), kdy město 
Horažďovice převede do vlastnictví ………… …………………  nově vzniklé pozemky p.č. 146/4 zahrada o 
výměře 148 m2 a p.č. 146/5 zahrada o výměře 89 m2 oddělených z p.č. 146/3 v k.ú. Veřechov a zároveň 
………….. ………………. převádí do vlastnictví města nově vzniklou p.č. 147/1 ostatní plocha neplodná 
půda o výměře 144 m2 oddělenou z p.č. 147 v k.ú. Veřechov s doplatkem ve výši 4.650 Kč – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

3. usnesení nebylo přijato (týkalo se odkupu p.č. 786 ostatní plocha o výměře 72 m2 v k.ú. Komušín) – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

 
4. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy na nemovitost se zřízením služebnosti 

stezky mezi městem Horažďovice (prodávající) a 1)……………. ………………  , …………………. , 
………… , 2) ……………. , ………., …………………. , Slovenská republika (kupující) obsahující: 

a) odprodej nově vzniklého pozemku p.č. 3139/2 ostatní plocha o výměře 146 m2 v k.ú. Horažďovice 
(každému jednu ideální polovinu) za kupní cenu ve výši 31.893 Kč + DPH v zákonem stanovené 
sazbě + 3.000 Kč na náklady související 

b) uzavření budoucí smlouvy kupní s odkládací podmínkou na odprodej nově vzniklého pozemku 
p.č. 3139/1 ostatní plocha o výměře 304 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 66.407 Kč + DPH 
v zákonem stanovené sazbě 

c) zřízení služebnosti stezky ve prospěch pozemku p.č. 3139/2 v k.ú. Horažďovice dle 
geometrického plánu č. 1617-27/2019, zatěžující pozemek p.č. 3139/1 v k.ú. Horažďovice za 
jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a………. ……….. , 
……………….  (nájemce) na pronájem části p.č. 146/3 zahrada o výměře 30 m2 v k.ú. Veřechov včetně 
kolny nezapsané v katastru nemovitostí bez čp./če, s účinností od 01.06.2019 na dobu neurčitou a 
nájemné ve výši 7 Kč/m2 pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

 
6. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 

číslo IV-12-0014348/1/VB k akci „Horažďovice, KT, Strakonická p.č.st.1/2 – NN“ mezi městem 
Horažďovice (budoucí povinný) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly 
zastoupenou na základě plné moci společností INVEST TEL, s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy (budoucí 
oprávněná) k pozemku st.p.č. 1/2 v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  
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7. souhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace – chodníku na Mírovém náměstí 
v Horažďovicích v úseku před čp. 4, Horažďovice z důvodu umístění venkovního zařízení pro hosty 
provozovny „Rychlé občerstvení“ v termínu od 01.06.2019 do 30.09.2019 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku  města   

 
8. bere na vědomí zánik nedobytné pohledávky za dlužníkem ……….. ………….. , nájemkyně bytu č. .. , 

………………. , Horažďovice, tj. dlužné nájemné v celkové výši 5.254 Kč – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

9. schvaluje požadavek obce Svéradice na výši jednorázové finanční náhrady ve výši 10.000 Kč za zřízení 
věcného břemene vedení vodovodu po pozemcích ve vlastnictví obce Svéradice v celkové délce cca 1,6 
km v rámci akce „Vodovody pro místní části“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

10. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi obcí Malý Bor (strana 
povinná) a městem Horažďovice (strana oprávněná) k pozemku p. č.143/2 v k.ú. Týnec u Hliněného 
Újezdu za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč a na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy vlastníků 
nemovitostí o společném postupu při majetkoprávním vypořádání záborů pozemků obce Malý Bor zátopou 
Mlýnského náhonu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

11. schvaluje uložení kabelů NN do pozemku města p. č. 2759/7 v k. ú. Horažďovice dle žádosti společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené společností MV Projekt Klatovy, s.r.o., Šumavská 326, Klatovy za 
podmínky, že bude uzavřena smlouva o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene, prostor staveniště 
bude protokolárně převzat zhotovitelem stavby od zástupce Technických služeb Horažďovice, před 
záhozem kabelů bude protokolárně provedena kontrola pracovníkem MěÚ, odboru investic, rozvoje a 
majetku města, po dokončení stavby budou povrchy obnoveny z jednoho materiálu v celé šíři chodníku a 
budou protokolárně předány zástupci Technických služeb Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
 

12. schvaluje pronájem  nebytových   prostor o výměře cca 510 m2,  Strakonická 16, Horažďovice (budova 
kina) Barbaře Benish, se sídlem Miřenice 36, IČO 61483028 za účelem pořádání kulturně společenských 
akcí, workshopů a vernisáží na dobu určitou od 15.07.2019 do 12.08.2019 za nájemné ve výši 1.000 Kč, 
schvaluje uzavření příslušné nájemní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

13. schvaluje opakovaný pronájem bytu č. ..  (2+1), ………………………. , Horažďovice na dobu dvou let 
s platností od 01.06.2019 do 31.05.2021 za nájemné ve výši 41,38 Kč/m2 ……… …………. , …………..  – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
14. schvaluje opakovaný pronájem bytu č. ..  (2+1), ………………. , Horažďovice na dobu dvou let s platností 

od 01.06.2019 do 31.05.2021 za nájemné ve výši 41,38 Kč/m2 ……… …………… , ……………….  – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

 
15. schvaluje opakovaný pronájem bytu č. ..  (2+1), ……………….. , Horažďovice na dobu dvou let 

s platností od 01.06.2019 do 31.05.2021 za nájemné ve výši 41,38 Kč/m2  …………  a ………… ………… , 
……………, Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

16. schvaluje  opakovaný pronájem bytu č. …  (2+1), ……………….. , Horažďovice na dobu dvou let 
s platností od 01.06.2019 do 31.05.2021 za nájemné ve výši 41,38 Kč/m2 ………… ……………. , 
……………….  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

17. revokuje usnesení z 13. jednání RM, ze dne 29.04.2019, bod č. 32 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

18. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu 
„Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2019“ ve výši 
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50.000 Kč na projekt „Infotabule“ a schvaluje přijetí účelové dotace – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK  
 

19. neschvaluje poskytnutí dotace na provoz Linky bezpečí, z.s. Ústavní 95, Praha 8, IČO 61383198 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví   
 

20. v záležitosti narovnání majetkových vztahů schvaluje záměr odprodeje části p.č. 1207/1 ostatní plocha o 
výměře cca 16 m2 a části p.č. 1518 ostatní plocha o výměře cca 21 m2 v k.ú. Veřechov pro ………….. 
……….. , …………….  za cenu 150 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související, pověřuje MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje a vyhotovením geometrického 
plánu s tím, že cena za geometrický plán bude připočtena ke kupní ceně – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

21. v záležitosti narovnání majetkových vztahů schvaluje záměr směny části p.č. 529/1 vodní plocha o 
výměře cca 96 m2, p.č. 71/33 trvalý travní porost o výměře 279 m2 v k.ú. Horažďovická Lhota z vlastnictví 
města Horažďovice do vlastnictví ………….. ……………. , …………… ……………..  a zároveň převod 
části p.č. 331 orná půda o výměře cca 318 m2 v k.ú. Horažďovická Lhota z vlastnictví ………………. , 
……………….  do vlastnictví města Horažďovice s doplatkem ve výši 20 Kč/m2 pozemku + náklady 
s prodejem související, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru 
směny a vyhotovením geometrického plánu s tím, že plán bude hrazen oběma účastníky řízení – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
 

22. odkládá rozhodnutí o využití nebytových prostor Žižkova 757 - 759, Horažďovice – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

23. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. ..  (4+1), …………..  s ……… ……………  
k 30.04.2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
24. schvaluje umístění a provozování úpravárenské linky na zpracování plastového vytříděného odpadu 

v lokalitě Nový Dvůr dle návrhu Iona Butnaru – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  
 

25. schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Horažďovice a společností  DIMATEX CS, spol. 
s r. o., Stará 24, Svárov, jejímž předmětem  je umístění a následná obsluha 2 ks kontejnerů na textil, 
párovanou nositelnou obuv a funkční hračky – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  
 

26. doporučuje ZM schválit program 4. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu: Ing. arch. Jiřího Kučeru 
a MUDr. Jana Jehlíka  a návrhovou komisi: Mgr. Naděždu Chládkovou a Mgr. Martinu Pomplovou – za 
realizaci usnesení zodpovídá starosta města  
 

27. v záležitosti závěrečného účtu města Horažďovice doporučuje ZM:  

a) uzavřít projednání závěrečného účtu města Horažďovice za rok 2018 vyjádřením souhlasu s 
celoročním hospodařením, a to bez výhrad 

b) vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 zpracovanou 
auditorskou společností ADU.CZ, s.r.o., Malenice 

c) schválit účetní závěrku města Horažďovice sestavenou k 31.12.2018 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  
 

28. schvaluje dotaci Danielovi Motlíkovi, T.G. Masaryka 23, Sušice, IČO 04974221 na provoz pojízdné 
prodejny v měsících leden - červen 2019 ve výši 20.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  
 

29. provádí rozpočtové opatření č. 4/2019, kterým se zvyšují příjmy o 984.000 Kč a zvyšují výdaje o 984.000 
Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  
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30. doporučuje ZM schválit Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných úvěrů z Fondu 
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 07.05.2019  a s návrhem komise na poskytnutí úvěru panu  
…………. …………………., ……………… , Horažďovice, ve výši 120 tis. Kč se splatností 5 let a úrokovou 
sazbou 1,0 % p.a., paní ……….. ……………… , ………………. , …………………. , ve výši 160 tis. Kč se 
splatností 4 roky  a úrokovou sazbou 1,5 % p.a. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  
 

31. schvaluje pronájem  bytu č. .. (2+1), ……………… , Horažďovice ……………..  a …………….. 
……………, ……………… , Horažďovice s účinností nájemní smlouvy od 01.06.2019 na dobu určitou do 
31.05.2020 za nájemné ve výši 41,59 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2019 ve výši 5,80 Kč/m2 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

32. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ………………… , Horažďovice …………. …………. , …………….., 
Horažďovice s účinností nájemní smlouvy od 01.06.2019 na dobu určitou do 31.05.2020 za nájemné ve 
výši 41,59 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2019 ve výši 5,80 Kč/m2 –  za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

33. schvaluje dle § 2288 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku výpověď  nájmu bytu ……… 
…………………, nájemci  bytu č. .., …………………….. ,  Horažďovice s tříměsíční výpovědní lhůtou, 
která počne plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

34. v záležitosti narovnání majetkových vztahů doporučuje ZM projednat a schválit: 

a) uzavření kupní smlouvy na nemovité věci mezi městem Horažďovice (prodávající) a 
spoluvlastníky 1) ………….. ……………. , ……………… , Horažďovice, 2) …………. …………. , 
……………… ,  Horažďovice na odprodej pozemku p.č. 122/1 ostatní plocha o výměře 32 m2 
v k.ú. Horažďovice za  cenu 300 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související a na odprodej 
nově vzniklého pozemku p.č. 122/3 ostatní plocha o výměře 24 m2 odděleného z původní parcely 
p.č. 122/1 v k.ú. Horažďovice za cenu 200 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související 

b) uzavření kupní smlouvy na nemovité věci mezi městem Horažďovice (prodávající) a podílovými 
spoluvlastníky 1) …………. ………….. , ……………… , Horažďovice, 2) ………….. …………. , 
……………… , Horažďovice, 3) ……… ………… , ……………… , 4) ………….. ……………… , 
………… na odprodej nově vzniklého pozemku p.č. 122/4 ostatní plocha o výměře 30 m2 
odděleného z p.č. 122/1 v k.ú. Horažďovice za cenu 200 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem 
související 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

35. schvaluje úpravu dopravního značení ulic Ševčíkova, Havlíčkova a Prácheňská dle projektové 
dokumentace (za účelem zajištění vyhrazené plochy zásobování, aby nedocházelo k obvyklým zácpám, 
budou vodorovným značením vymezeny vyhrazené plochy - VP) s těmito připomínkami: 

a) Ševčíkova – VP před řeznictvím (v návaznosti na vjezd do dvora čp. 27) a VP před železářstvím  

b) Havlíčkova – jedno VP před imitací vjezdu čp. 49 

c) Prácheňská – bez VP 

d) schvaluje zpoplatnění parkování v ulicích Ševčíkova, Havlíčkova, Prácheňská  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

36. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Horažďovice, VDJ Loreta nový – obnova kompresoru“ mezi 
městem Horažďovice (objednatel) a společností ČEVAK, a.s., Severní 8/2264, České Budějovice 
(zhotovitel) za cenu  63.830 Kč bez DPH (cena vč. DPH 77.234 Kč) – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

37. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí servisních služeb ze dne 28.03.2017 na 
Městský kamerový dohlížecí systém (dále MKDS) Horažďovice s firmou Šumava Net, s.r.o., Jiřího 
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z Poděbrad 234, Horažďovice, IČO: 25228978 – za realizaci usnesení zodpovídá Městská policie 
Horažďovice  
 

38. doporučuje ZM: 

a) revokovat usnesení z 3. jednání ZM, bod č. 21, ze dne  25.02.2019 

b) schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 9.142 Kč,  jako povinný spolupodíl města 
………… ………………. , trvalé bydliště ………………. , Horažďovice na akci obnovy oprava oken 
v uliční fasádě v 1.NP a výměna dveří do nebytových prostor 1.NP na objektu městského domu čp. 
.. , ……………….. , r. č. 10394/4-4853 ÚSKP, která bude spolufinancována z Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

39. souhlasí s uzavřením Křesťanské MŠ DUHA od 01.07.2019 do 31.07.2019, od 26.08.2019 do 30.08.2019 
a MŠ Na Paloučku v době od 01.08.2019 do 30.08.2019. Mateřská škola, která bude přes prázdniny 
otevřena, bude zajišťovat provoz i pro děti z uzavřené mateřské školy – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK  
 

40. souhlasí  s uzavřením školní družiny při ZŠ Blatenská ve dnech od 01.07.2019 do 31.08.2019 a školní 
družiny při ZŠ Komenského od 01.07.2019 do 23.08.2019. Školní družina, která bude přes prázdniny 
otevřena, bude zajišťovat provoz i pro žáky z uzavřené školní družiny. Žákům bude umožněno odebrání 
oběda za cenu stanovenou v rámci školního stravování – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK 
 

41. v záležitosti  vyřazení majetku příspěvkových organizací: 

a) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku Křesťanské MŠ DUHA v celkové pořizovací hodnotě 29.327 Kč 

b) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku MŠ Na Paloučku v celkové pořizovací hodnotě 32.361 Kč 

c) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Komenského v celkové pořizovací hodnotě 24.498 Kč, 
elektrické plátno bude nabídnuto k odprodeji, poté může být vyřazeno s ostatním majetkem do 
sběrného dvora 

d) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem vyřazení majetku ZŠ Blatenská 
v celkové pořizovací hodnotě 85.906 Kč, z toho drobného dlouhodobého hmotného majetku v 
hodnotě 74.441 Kč, vyřazení majetku ze školní jídelny a kabinetu fyziky formou nabídky darování, 
poté může být vyřazeno s ostatním majetkem do sběrného dvora a drobného dlouhodobého 
nehmotného majetku ve výši 11.465 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

42. v rámci dotačního programu města Horažďovice „Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti 
neziskových organizací v roce 2019“ na návrh příspěvkové komise schvaluje poskytnutí dotace:    

a) Okresní radě AŠSK ČR Klatovy, pobočný spolek, se sídlem Komenského 211, Horažďovice, IČO: 
2340011, na organizování a zajišťování sportovních soutěží žáků v okrese Klatovy - nájmy 
sportovišť, technické zabezpečení, nákup medailí ve výši 3.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

b) Automoto klubu Pačejov v AČR, IČO: 43316476, na XXXX. Invelt Rally Pačejov - tisk brožur, 
dokumentů, kopírování, poštovné, monitorovací systém, hudební produkce, tisk materiálů, vazba 
a kompletace itinerářů, předstartovní show ve výši 15.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
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c) Ing. Rudolfu Dvořákovi, nar. ……………….. , na 54. ročník Horažďovické padesátky - nákup 
suvenýrových skleniček pro účastníky pochodu ve výši 4.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

d) Tělovýchovné jednotě Sokol Veřechov, IČO: 48353248, na provoz kabin (elektřinu, vodné,  
topení), nákup míčů ve výši  5.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace  

e) Tělocvičné jednotě Sokol Horažďovice, IČO: 48353175, pro oddíl nohejbalu – na cestovné, 
rozhodčí, pronájmy, vybavení, pro oddíl stolního tenisu – na cestovné, technické vybavení, 
sportovní vybavení ve výši 45.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace 

f) Potápěčům Horažďovice, IČO: 26661331, na nákup náhradních dílů, revize techniky ve výši 
5.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

g) Miloslavu Svatošovi, nar……………….., na celoroční sportovní výzvu Houba Challenge – 
pronájmy sportovišť, dopravu, sportovní pomůcky, poháry a medaile ve výši 30.000  Kč a 
schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

h) KČT, odbor Horažďovice, IČO: 75052695, na dopravu na celodenní výlet s turistickým pochodem 
Bavorský les, Hohen Bogen ve výši 3.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace   

i) Josefu Rendlovi, nar……………………., na sportovní střelbu - startovné na závodech, cestovné, 
náboje ve výši 2.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace 

j) Tenis klubu Horažďovice, z.s., IČO: 61785377, na nákup vybavení tenisového areálu, pronájem 
haly ve výši 25.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

k) Fotbalovému klubu Horažďovice, IČO: 69981981, na dopravu mládeže, pronájmy sportovišť a 
tělocvičen, startovné na turnajích, nákup sportovních pomůcek, na dětský den ve výši 50.000 Kč 
a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

l) TJ Sportu Horažďovice, IČO: 47726091, na pronájem tělocvičny, startovné na závodech, 
vybavení závodníků ve výši 35.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace 

m) Motokros klubu Horažďovice v AČR, IČO: 64864332, na zabezpečení závodu přeboru SMS -
časomíra a lékařské zajištění ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace 

n) Školnímu sportovnímu klubu AŠSK při ZŠ Komenského Horažďovice, pobočný spolek, IČO: 
1487442, na nájemné sportovišť (bazén, tělocvična) ve výši 50.000 Kč a schvaluje uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

o) Zdeňce Charvátové, nar. ……………… , volejbalový oddíl žen Horažďovice na pronájem 
tělocvičny a ostatních sportovišť ve výši 2.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace 

p) Tereze Petržilkové, nar………………. , na atletické soustředění, oblečení, obuv a speciální 
běžeckou obuv, doplňky stravy, doprava na závody a startovné ve výši 2.000 Kč a schvaluje 
uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

q) Petru Řepíkovi, nar. ………………. , na dopravné na ligová utkání v šipkách ve výši 1.000  Kč a 
schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

r) RUDÝ KONĚ Horažďovice z.s., IČO: 7007027, na dopravu, pronájem sportovních hal, náklady na 
rozhodčí, vybavení (dresy, tréninkové pomůcky) ve výši 5.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
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s) Tyjátru Horažďovice z. s., IČO: 64388883, na nájemné, autorské poplatky, cestovné, kostýmy, 
scénické realizace ve výši 40.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace  

t) Pěveckému spolku Prácheň, IČO: 70801339, na poplatek Unii českých pěveckých sborů, 
ubytování na soustředění, dopravu na koncerty a soustředění, poplatek ve V. Březí, teplá zimní 
ponča, květiny, tisk ve výši 5.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace 

u) Bc. Zdeňku Kovačovi, nar………….. , na Pošumavskou dechovou hudbu Otavanka – na dopravu, 
nákup sborového oblečení, jeho částí či doplňků, nákup technických pomůcek či součástí 
zvukové aparatury ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace 

v) Radce Panuškové, nar…………… , na Original Band – na soustředění, propagaci a pořízení 
záznamu, notový a spotřební materiál ve výši 3.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

w) Junáku – český skaut, středisko Prácheň, z. s., IČO: 43312161, na nákup plynových chladniček, 
nástěnných fotokalendářů ve výši 20.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace   

x) Pionýru, z.s. – Pionýrská skupina Prácheň Horažďovice, IČO: 66344701, na vybavení dětské 
klubovny ve výši 20.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace 

y) Spolku přátel Komušína, IČO: 6482571, na propagaci spolku, materiál a potřeby pro vzdělávací 
akce, provoz kulturních a sportovních akcí ve výši 8.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebomyslice, IČO: 426954, na nákup řetězové pily, 
ručního nářadí, grilu, lednice, pohárů a cen na turnaje, odměny pro dětské aktivity, combo, sítě ve 
výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

aa) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horažďovice, IČO: 18236278, na sklo a lamino na vitríny, 
poháry, ceny a pořádání soutěží, uniformy ve výši 20.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

bb) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Komušín, IČO: 65579143, na zajištění dětského dne, 
provoz a obnovu atrakcí, technické zabezpečení stavění máje, zajištění mikulášské nadílky, 
uniforma pro člena výboru ve výši 8.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace 

cc) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Boubín, IČO: 65579101, na pořízení raftu ve výši  15.000 
Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

dd) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horažďovická Lhota, IČO: 65579127, na pořízení stanu, 
savců pro stříkačku ve výši 8.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace 

ee) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Veřechov, IČO: 65579178, na dětský karneval, dětský den 
odměny na soutěže, tombola, hasičský oděv ve výši  8.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

ff) Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Horažďovice, IČO: 62633074, na udržení 
dobrého zdravotního stavu včelstev – léčiva a léčení včelstev ve výši 5.000 Kč a schvaluje 
uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

gg) Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, místní spolek Horažďovice, z.s., IČO: 
75041731, na přepravní boxy na zasílání holubů na závody ve výši 1.000 Kč a schvaluje uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
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hh) Mysliveckému spolku Prácheň Horažďovice, IČO: 61784915, na nákup obilí – ječmen, oves, 
nájem honitby ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace 

ii) Mysliveckému spolku „Myt“ Třebomyslice, IČO: 47730811, na instalaci pachových ohradníků proti 
škodám zvěří, přikrmování zvěře, nájem honitby ve výši 2.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

jj) Spolku občanů Horažďovic - Předměstí, IČO: 02380307, na provoz a údržbu sportovního areálu - 
elektřina, voda, benzin do sekačky, antuka, barvy, ředidlo, štětce, dětský den – ceny dětem ve 
výši 8.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

kk) Janě Truhlářové, nar. ………. , na akce v Babíně (pouťový volejbal, dětský den, soutěž v chytání 
ryb) – odměny pro soutěžící, volejbalová síť a míč ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

ll) Svazu zdravotně postižených – Šumava – Klub Horažďovice, IČO: 72053526, na činnost spolku – 
předplatné na divadlo,  autobusová doprava – výlet, rekondice, masáže ve výši 10.000 Kč a 
schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace   

mm) Spolku rodáků a příznivců Horažďovic, města pod starobylou Práchní, z.s., IČO:  72060620, na 
činnost spolku – doprava na autobusové zájezdy ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace    

nn) Jitce Věchtíkové, nar. …………… , na akci Zářečská májka – ceny pro děti do soutěží, materiál 
ve výši 1.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

oo) KČT, oblast Plzeňského kraje, IČO: 45331995, pro značkařský obvod Sušice - na značkařské 
příkazy pro údržbu, nářadí a potřeby pro značkaře ve výši 2.000 Kč a schvaluje uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

pp) Český rybářský svaz MO Horažďovice, IČO: 43316603, na zajištění soutěže „Zlatá udice“ – na 
ceny ve výši 2.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

 
43. souhlasí s kácením dřevin na pozemcích ve vlastnictví města Horažďovice v záležitosti  projednávání 

stavby „Peronizace v ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009“ – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Technické služby  

 
44. v záležitosti odprodeje dřeva na období 01.04.2019 – 30.06.2019:  

a) schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 219060182/2 mezi spol. Hradecká lesní a dřevařská 
společnost a.s., Malé náměstí 111, Hradec Králové 1, IČO: 60913827 (kupující) - konečný 
příjemce Holzwerke Weinzierl GmbH a městem Horažďovice (prodávající)  

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy  č. 219060147/2 mezi spol. Hradecká lesní a dřevařská 
společnost a.s., Malé náměstí 111, Hradec Králové, IČO: 60913827 (kupující) - konečný příjemce 
Pfeifer Holz s.r.o. a městem Horažďovice (prodávající) 

c) pověřuje revírníka MLHD p. Tomáše Němce na základě těchto smluv k prodeji vytěženého dřeva 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
 

45. v záležitosti akce „Ostrov objevů – ekovýchovná zahrada KMŠ Horažďovice v přírodním stylu“:  

a) bere na vědomí zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 
Sb. a informaci o vyhlášení soutěže 

b) bere na vědomí seznam potencionálních uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky 
v uzavřené výzvě 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 
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46.  v záležitosti jednání RM  a ZM schvaluje:  
      termín jednání RM:  03.06.2019 ve 14:00 h   

     17.06.2019 ve 14:00 h 
01.07.2019 14:00 h 

         termín jednání ZM:            03.06.2019 v  18:00 h ve velké zasedací místnosti 
 
 
  

 
 
 Ing. Michael Forman v.r.       Ing. Hana Kalná v.r.  
      starosta města                místostarostka města   


