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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 16. jednání Rady města Horažďovice konaného  
 dne 17.06.2019 

 
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 15. schůze RM ze dne 03.06.2019 a plnění usnesení z 15. jednání RM ze dne 

03.06.2019  
 

2. v záležitosti pozemků v tzv. Proluce schvaluje: 

a) záměr odprodeje části pozemků p.č. 832/61 orná půda a části p.č. 832/87 orná půda o výměře 
cca 85 m2 v k.ú. Horažďovice pro žadatele …………. …….. , ……………… , …………  za cenu 
250 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související, pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru odprodeje 

b) záměr odprodeje části pozemku p.č. 832/62 orná půda a části p.č. 832/87 orná půda o výměře 
cca 318 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 250 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související pro 
zájemce………… …………. , ……………. , …………… , pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru odprodeje 

c) záměr odprodeje pozemku p.č. 3104 ostatní plocha jiná plocha o výměře 302 m2, p.č. 3170 
ostatní plocha jiná plocha o výměře 152 m2, p.č.832/70 orná půda o výměře 344 m2, p.č. 832/69 
orná půda o výměře 337 m2, části p.č. 832/68 orná půda o výměře cca 65 m2, části p.č. 832/87 
orná půda o výměře cca 10 m2 v k.ú. Horažďovice pro výstavbu rodinného domu za cenu 700 
Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené sazbě + náklady s prodejem související s možností volby 
varianty smluvního vztahu, pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním 
záměru odprodeje 

d) záměr odprodeje části p.č. 832/68 orná půda, části p.č. 832/67 orná půda, části p.č. 832/66 orná 
půda, části p.č. 832/65 orná půda, části p.č. 832/64 orná půda, části p.č. 832/63 orná půda, části 
p.č. 832/87 orná půda o celkové výměře cca 2 017 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 250 Kč/m2 + 
náklady s prodejem související na vybudování zahrádek, dle zájmu budou vyhotoveny 
geometrické plány na oddělení pozemků s tím, že část pozemků bude ponechána pro 
přístupovou komunikaci, která bude prodána do podílového spoluvlastnictví vlastníků přilehlých 
pozemků, pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje 

e) pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města vyhotovením geometrického plánu  

f) pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zaslat všem okolním vlastníkům 
nemovitostí usnesení RM 

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

3. schvaluje smlouvu o společné realizaci stavby „I/22 Horažďovice – průtah“  mezi Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle a městem Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
4. rozhodla o přijetí nabídky společnosti Boula IPK, s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, Plzeň na zhotovení 

projektové dokumentace stavby „I/22 Okružní křižovatka Komenského ulice Horažďovice“ včetně výkonu 
inženýrské činnosti ve výši 535.980 Kč + DPH a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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5. schvaluje dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
574/8, Děčín, jehož předmětem je posunutí termínu realizace připojení plánovaného domova pro seniory a 
to pro odběr prádelny, bytové části, kuchyně a administrativní části – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
6. schvaluje uzavření smlouvy o umístění zařízení VO na podpěrné body vedení NN v obci Komušín mezi 

městem Horažďovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
7. schvaluje zřízení vzdušného kabelu NN na pozemku města parc. č. 615 v k. ú. Třebomyslice u 

Horažďovic dle žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené společností ProjektEL, s.r.o., 
Masarykova 436, Klatovy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku  
města  

 
8. z důvodu provedené směny pozemků mezi městem Horažďovice a Suverénním řádem Maltézských rytířů 

schvaluje uzavření dodatků k pachtovním smlouvám mezi městem Horažďovice a: 

a) Václavem Soukupem, Babín 15 – dodatek č. 7 ke smlouvě ze dne 03.11.2003, kterým se 
z pachtu vyjímá p.č. 355/1 v k.ú. Babín u Horažďovic 

b) Alenou Holecovou, Mánesova 1952/29, Plzeň – Jižní Předměstí – dodatek č. 3 ke smlouvě ze 
dne 25.02.2016, kterým se z pachtu vyjímají pozemky p.č. 429/40, p.č. 451, p.č. 453 v k.ú. 
Horažďovice 

c) společností KIRANDEP s.r.o., Holečkova 789/49, Praha 5 – Smíchov – dodatek č. 5 ke smlouvě 
ze dne 09.01.2013, kterým se z pachtu vyjímají pozemky p.č. 465/13, p.č. 635/2 v k.ú. 
Horažďovice s tím, že společnosti KIRANDEP bude vrácen přeplatek pachtovného ve výši 311 Kč 
+ DPH v zákonem stanovené sazbě 

d) společností KIRANDEP s.r.o., Holečkova 789/49, Praha 5 – Smíchov – dodatek č. 8 k pachtovní 
smlouvě ze dne 21.03.2007, kterým se z pachtu vyjímají pozemky p.č. 465/16, p.č. 500, p.č. 
589/1, p.č. 617 v k.ú. Horažďovice 

e) společností OSEVA Seeds s.r.o., Komenského 1028, Horažďovice – dodatek č. 5 k pachtovní 
smlouvě ze dne 07.05.2012, kterým se z pachtu vyjímají pozemky p.č. 392/18, p.č. 465/37, p.č. 
618 v k.ú. Horažďovice s tím, že společnosti Oseva Seeds bude vrácen přeplatek pachtovného 
ve výši 1.903 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě 

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

9. schvaluje pronájem části nebytových prostor o výměře 34,37 m2  ve druhém nadzemním podlaží Mírové 
náměstí 19, Horažďovice Diakonii ČCE - středisko Praha, se sídlem Vlachova 1502/20, Praha 5 - 
Stodůlky, IČO 62931270 za účelem poskytování regionální sociální služby Rané péče na dobu  určitou  s  
platností od 01.07.2019 do 31.12.2020  s tříměsíční  výpovědní  lhůtou  za  nájemné  ve výši 411,70 
Kč/m2/rok (kancelář), 205,90 Kč/m2/rok (chodba, WC), schvaluje uzavření příslušné nájemní smlouvy – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

10. v záležitosti dlužného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu bere na vědomí 
pohledávku za dlužníkem ………….. ……………., bývalý nájemce bytu č. … , ………………. , ………… ve 
výši 10.345,86 Kč z důvodu osvobození dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do splněného 
oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny s tím, že pohledávka bude vedena na 
podrozvahovém účtu města – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  
 

11. v záležitosti bytové situace:  

a) schvaluje pronájem  bytu č… (2+1), ………………… , Horažďovice …………. …………… , 
………………….. , ……………… s platností od 01.07.2019 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 
42,92 Kč/m2 
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b) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu obecního bytu č..  (2+1), ………….. , 
……………..  s …………. ………..  ke dni 30.06.2019 

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

12. schvaluje pronájem bytu č. ..  (2+1), ……………….. , Horažďovice ………… ……………, ……………. , 
……………….  s účinností nájemní smlouvy od 01.07.2019 na dobu určitou do 31.12.2019 za nájemné ve 
výši 42,92 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
13. schvaluje pronájem bytu č…  (2+1), ……………….. , Horažďovice …………….. ………….. , ………….. , 

……………  s účinností nájemní smlouvy od 01.07.2019 na dobu určitou do 30.06.2020 za nájemné ve 
výši 42,92 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  
 

14. schvaluje pronájem bytu č. ..  (1+1), ………………. , Horažďovice ………….  a …………. ………… , 
…………………..  (DPS) na dobu neurčitou s platností od 01.07.2019 za nájemné ve výši 32,21 Kč/m2 – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

15. provádí rozpočtové opatření č. 6/2019, kterým se se zvyšují příjmy o 479.720 Kč a zvyšují výdaje o 
479.720 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

16. schvaluje zvláštní užívání veřejného prostranství – levé části parkoviště U Hlaváčků ….. ………………  
pro svatební zdobení aut – cca 15 aut dne 29.06.2019 na dobu od 9.00 do 12.00 hodin – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   
 

17. schvaluje rámcovou smlouvu o poskytování služeb - sociální pohřby mezi městem Horažďovice a spol. 
Pohřební služby Adámek, s.r.o,, Na Vršku 59, Sušice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
správní  
 

18. schvaluje poskytnutí dotace spolku SH ČMS  – Sbor dobrovolných hasičů Horažďovická Lhota, IČO: 
65579127 ve výši 8.000 Kč na financování elektrické energie, vodného a stočného provozované obecní 
budovy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK  

19. bere na vědomí protokol o kontrole – Mateřská škola Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace 
(čj. MH/08205/2019) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK). 
 

20. v záležitosti vyřazení majetku příspěvkové organizace souhlasí s návrhem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku MŠ Na Paloučku v pořizovací hodnotě 1.891 Kč a způsobem vyřazení 
fyzickou likvidací – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

21. schvaluje Dodatek č. 110 ke smlouvě o komplexním zabezpečení likvidace komunálních odpadů pro 
město Horažďovice a přílohu č. 7 ke smlouvě o provozování sběrného dvora pro město Horažďovice pro 
období od 01.03.2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  
 

22. schvaluje darovací smlouvu mezi ………. ……………. ,  …………….. , ……………..  a městem 
Horažďovice, kterou město Horažďovice přijímá dar ve výši 25.000 Kč (dvacetpěttisíckorunčeských) na 
podporu a v prospěch pracoviště bezpečnosti a krizového řízení (BaKŘ)), Odboru kanceláře starosty – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  
 

23. schvaluje uzavření smlouvy mezi Plzeňským krajem a městem Horažďovice o poskytnutí finanční dotace 
ve výši 105.000 Kč z dotačního titulu „Plzeňský kraj - Bezpečný kraj a prevence kriminality 2018“ na 
zlepšení vybavení a tím připravenosti Městské policie Horažďovice k řešení mimořádných událostí a 
pověřuje Františka Kříže, pracovníka bezpečnosti a krizového řízení, odbor kanceláře starosty, společně 
s vedoucím strážníkem městské policie Pavlem Bláhou realizací projektu – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  
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24. schvaluje poskytnutí věcných darů v celkové hodnotě 3.100 Kč, jako ocenění práce u JPO III SDHO 
Horažďovice členům: 1)  ……… ………….… , 2)…………… ………. ….. , 3) ….. ……………… , vyslovuje 
jmenovaným poděkování za jejich činnost ve funkci u JPO III SDH Horažďovice a pověřuje realizací 
nákupu věcných darů a jejich předání pracovníka bezpečnosti, OUI a krizového řízení – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  
 

25. schvaluje pronájem bytu č. ..  (3+1), ……………………. , Horažďovice …………. ………………. , 
……………., ……………. s platností  od 24.06.2019 na dobu určitou do 30.06.2020 za nájemné ve výši 
42,50 Kč/m2 (od 24.06.2019 do 30.06.2019) a 43,86 Kč/m2 (od 01.07.2019)  – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   
 

26. schvaluje poskytnutí věcných darů v celkové hodnotě 1.524 Kč (2x 762 Kč), jako ocenění činnosti a 
výkonu služby ve prospěch bezpečnosti na území města Horažďovice pro tyto osoby (Strážník  1) 
…………… , Strážník 2) …………. …………) a pověřuje realizací nákupu věcných darů a jejich předání 
pracovníka bezpečnosti, OUI a krizového řízení a vedoucího strážníka Městské policie Horažďovice – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty a Městská policie Horažďovice  
 

27. schvaluje pronájem části nebytových prostor v prvním podzemním podlaží zámeckého pivovaru čp. 1079, 
Strakonická ulice, Horažďovice o výměře cca 120 m2 ve dnech 28.06.2019 – 01.07.2019 za účelem 
pořádání kulturní akce zaměřené na elektronickou hudbu za podmínky, že akce bude řádně pořadatelsky 
zajištěna (úklid a bezpečnost),  pořádání akce bude předem oznámeno nájemci sousedních prostor Tyjátr 
Horažďovice z.s., Palackého 932, Horažďovice a uklizený prostor bude řádně předán zástupci města 
Horažďovice, odboru investic rozvoje a majetku města v první pracovní den po ukončení akce, schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a …….. ……………… , 
………………., ……………..  (nájemce) za nájemné ve výši 2.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

28. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
 termín jednání RM:  01.07.2019 ve 14:00 h 

     22.07.2019 ve 14:00 h 
     12.08.2019 ve 14:00 h 
     26.08.2019 ve 14:00 h 
termín jednání ZM:                     26.08.2019 ve 18:00 h  ve velké zasedací místnosti MěÚ 
 

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


