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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 18. jednání Rady města Horažďovice konaného  
 dne 22.07.2019 

 
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 ze 17. schůze RM ze dne 01.07.2019 a plnění usnesení ze 17. jednání RM ze dne 

01.07.2019  
 

2. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy na nemovité věci se zřízením služebnosti 
inženýrské sítě mezi městem Horažďovice (prodávající) a…………… ………. , ………….. , …………….  
(kupující) na odprodej st.p.č. 317/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 155 m2 v k.ú. Horažďovice 
včetně objektu bydlení čp. 1080 a p.č. 2205/1 zahrada o výměře 1 183 m2 v k.ú. Horažďovice za kupní 
cenu ve výši 1.200.000 Kč + náklady s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

3. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy mezi……….. ………………. , …………. 
………….. , Horažďovice (první smluvní strana) a městem Horažďovice (druhá smluvní strana), kdy město 
Horažďovice převede do vlastnictví ………. …………. nově vzniklý pozemek p.č. 832/192 ostatní plocha o 
výměře 9 m2 oddělený z p.č. 832/86 v k.ú. Horažďovice a zároveň ………. …………..převede do 
vlastnictví města nově vzniklý pozemek p.č. 832/193 ostatní plocha o výměře 4 m2 oddělený z p.č. 832/84 
v k.ú. Horažďovice a nově vzniklý pozemek p.č. 832/194 ovocný sad o výměře 3 m2 oddělený z p.č. 
832/89 v k.ú. Horažďovice s doplatkem ve výši 250 Kč/m2 pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
4. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka Window Holding a.s., Hlavní 456, Lázně Toušeň, IČO: 

28436024 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výměna oken a 
dveří v čp. 35, Horažďovice“ zadávané dle § 31 obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb. za nabídkovou 
cenu 1.047.946,70 Kč bez DPH (1.205.138,71 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 

5. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka Petra Drázdy, U Jatek 1150, Horažďovice, IČO: 
63291347 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava fasády čp. 
311, Horažďovice“ zadávané dle § 31 obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb. za nabídkovou cenu 
489.234,15 Kč bez DPH (591.973 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
6. v rámci přípravy akce „Vodovody pro místní části, Horažďovice“ schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV mezi 
městem Horažďovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín pro nový odběr: 

a) čerpací stanice pro obce Svaté Pole a Boubín na pozemku p.č. 2690/5 v k.ú Horažďovice a 
souhlasí s úhradou podílu na nákladech ve výši 20.000 Kč 

b) vodojem ve Svatém Poli na pozemku p.č. 238 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic a souhlasí 
s úhradou podílu na nákladech ve výši 10.000 Kč 

c) čerpací stanice pro obec Komušín na pozemku p.č. 367/6 v k.ú Babín u Horažďovic a souhlasí 
s úhradou podílu na nákladech ve výši 20.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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7. schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Rekonstrukce ulice Příkopy v Horažďovicích“ uzavřené s Ing. Danielou Škubalovou, U Bachmače 29, 
Plzeň, jehož předmětem je změna termínů plnění – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje  a  majetku  města  

 
8. schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby 

„Rekonstrukce Strakonické ulice“ uzavřené s Ing. Danielou Škubalovou, U Bachmače 29, Plzeň, jehož 
předmětem je změna termínů plnění – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  
 

9. schvaluje dohodu mezi městem Horažďovice a společností PRO-DOMA, SE, Budčická 1479, Praha 9 o 
převodu investorství vodovodu pro veřejnou potřebu, vybudovaného v rámci stavby „Novostavba 
stavebnin firmy PRO-DOMA, SE, Horažďovice“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

10. v záležitosti pozemku p.č. 1401/2 v k.ú. Veřechov neschvaluje záměr odprodeje části nebo celého 
pozemku p.č. 1401/2 v k.ú. Veřechov žadateli ………… ………….. , …………. …………… , ……… ………. 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

11. v záležitosti žádosti o směnu pozemků schvaluje záměr směny pozemku p.č. 2277/6 ostatní plocha o 
výměře 55 m2 v k.ú. Horažďovice za část pozemku ve vlastnictví města Horažďovice p.č. 2273 ostatní 
plocha o výměře cca 55 m2 v k.ú. Horažďovice, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru směny, vyhotovením geometrického plánu na oddělení pozemku s tím, že zůstane 
zachován průchozí profil k tenisovému areálu a bude zasláno usnesení Rady města Spolku občanů 
Horažďovic – Předměstí – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

12. schvaluje dohodu o ukončení pachtovní smlouvy mezi městem Horažďovice a společností OSEVA Seeds 
s.r.o., Komenského 1028, Horažďovice k pozemku p.č. 238/82 v k.ú. Horažďovice ke dni 30.09.2019 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
13. schvaluje záměr pachtu části pozemku p.č. 238/86 orná půda o výměře 296 m2 v k.ú. Horažďovice pro 

zemědělskou činnost a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru 
pachtu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

14. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a …………… …………… , 
…………………….. , …… ……………….  (nájemce) na pronájem části p.č. 83/1 o výměře 13 m2 v k.ú. 
Třebomyslice u Horažďovic s účinností od 01.08.2019 na dobu neurčitou a nájemné ve výši 7 Kč/m2/rok – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

15. schvaluje zapojení města Horažďovice do pozemkových úprav v části k.ú. Horažďovice v rozsahu dle 
varianty B a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města oslovením vlastníků nemovitostí 
v daném území o zapojení se do pozemkových úprav – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  
 

16. souhlasí s povolením úplné uzavírky provozu na místní komunikaci ulice Okružní v Horažďovicích, 
v úsecích dle doložené situace, z důvodu pořádání cyklistického závodu „Horažďovické kolo“ dne 
08.09.2019 od 7:00 do 14:00 hodin za podmínky, že akce bude dostatečně zajištěna poučenou a 
vybavenou pořadatelskou službou a v případě nouze bude umožněn vjezd vozidlům IZS – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

17. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k akci „Horažďovice, KT, Zářečí, 
p.č. 326 - NN“ číslo IV-12-0012479/VB/01 mezi městem Horažďovice (povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností 
Elektromontáže Touš, s.r.o., Topolová 68, Úherce (oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 
Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  
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18. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k akci „Třebomyslice, KT – NN, 

DTS“ číslo IE-12-0006071/1 mezi městem Horažďovice (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností Elektrostav Strakonice 
s.r.o., Písecká 283, Strakonice (oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH 
v zákonem stanovené sazbě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  
 

19. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k akci „OPP Horažďovice – optická 
přípojka“ mezi městem Horažďovice (povinná) a společností Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, 
Horažďovice (oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené 
sazbě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

20. v záležitosti zřízení bezbariérové vstupu do objektu čp. 496 schvaluje: 

a) záměr zřízení bezbariérového vstupu do objektu čp. 496 v Ševčíkově ulici v Horažďovicích na 
pozemku p.č. 153/3 v k.ú. Horažďovice dle žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 

b) záměr budoucího odprodeje části pozemku p.č. 153/3 o výměře 5 m2 v k.ú. Horažďovice 
v rozsahu předloženého schodiště včetně podesty za cenu 500 Kč/m2 pozemku + náklady 
s prodejem související, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním 
záměru budoucího odprodeje 

              a doporučuje ZM: 

a) schválit zřízení bezbariérového vstupu do objektu čp. 496 v Ševčíkově ulici v Horažďovicích dle 
žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 

b) schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní k části pozemku p. č. 153/3 v k.ú. 
Horažďovice v rozsahu předloženého schodiště vč. podesty za cenu 500 Kč/m2 + náklady 
s prodejem související 

c) schválit uzavření Smlouvy o umístění stavby na cizím pozemku pro umístění svislé zdvihací 
plošiny na části pozemku p. č. 153/3 v k.ú. Horažďovice 

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

21. v záležitosti pronájmu nebytových prostor Palackého 1061, Horažďovice schvaluje uzavření dohody o 
ukončení nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi Mgr. Vladimírem Ledvinou, Bojanovice  
51, IČO: 65575211 (nájemce) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) k 
31.07.2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

22. schvaluje pronájem bytu č. . (2+1), …………. …………….. , Horažďovice ……………….. ………….. , 
……………….. , ………………  na dobu určitou od 01.08.2019 do 31.08.2019 za nájemné ve výši 42,92 
Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

23. provádí rozpočtové opatření č. 8/2019, kterým se zvyšují příjmy o 407.250 Kč a zvyšují výdaje o 407.250 
Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  
 

24. schvaluje zvláštní užívání veřejného prostranství – levé části parkoviště U Hlaváčků ………….. …………. 
a …………. …………….. pro svatební zdobení aut (cca 16 aut) dne 27.07.2019 na dobu od 10:00 do 
13:00 hodin – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  
 

25. doporučuje ZM schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci Křesťanské mateřské škole DUHA, 
Horažďovice, příspěvková organizace, IČO: 75005557 ve výši 575.000 Kč na předfinancování projektu 
„Ostrov objevů – ekovýchovná zahrada KMŠ Horažďovice v přírodním stylu“ a uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK  
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26. souhlasí s užíváním části nebytových prostor v Křesťanské MŠ DUHA a souhlasí s předloženou 
„Smlouvou o užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi Křesťanskou MŠ DUHA a Školním 
sportovním klubem při Základní škole Horažďovice, IČO: 01487442, dále mezi Křesťanskou MŠ DUHA a 
Radkou Lečovou-Prosserovou, Předměstí 501, mezi Křesťanskou MŠ DUHA a Libuší Holečkovou, Na 
Břehu 298, Katovice a mezi Křesťanskou MŠ DUHA a Olgou Korousovou, Husovo náměstí 148, 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

27. souhlasí s podáním žádosti o podporu projektu „Společně a hravě napodruhé“ organizace Křesťanská 
mateřská škola DUHA, Horažďovice, příspěvková organizace, IČO: 75005565 do programu Operační 
program Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_18_063 Šablony II – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

28. schvaluje dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku 
z nejvyššího počtu žáků ve třídě stanoveného § 4 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění, a to 
na maximální počet 34 žáků ve třídě při výuce některých předmětů v sedmém ročníku ZŠ Komenského 
pro školní rok 2019/2020 za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvalitě vzdělávací 
činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK  

29. doporučuje ZM schválit Závěrečný účet DSO Horažďovicko za rok 2018 – souhlasit s hospodařením za 
rok 2018, a to bez výhrad. Vzít na vědomí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o 
výsledku přezkoumání hospodaření zpracované krajským úřadem Plzeňského kraje, které schválila 34. 
valná hromada DSO dne 18.06.2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

30. rozhodla o přijetí nabídky společnosti A-Z Energy Consult s.r.o., Žižkova 12, České Budějovice na 
zavedení energetického managementu na objektech čp. 1 – 3 v rámci projektu „Městský úřad Horažďovice 
- energetická opatření čp. 1, 2 a 3, Horažďovice“ v období 09/2019 – 12/2026 ve výši 55.000 Kč + DPH – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

31. v záležitosti poskytnutí věcných darů pro členy JPO III SDHO Horažďovice: 

a) revokuje usnesení z 16. jednání RM ze dne 17.06.2019, bod č. 24   

b) schvaluje poskytnutí věcných darů v celkové hodnotě 5.264 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  
 

32. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
   termíny jednání RM:  12.08.2019 ve 14:00 h 

      26.08.2019 ve 14:00 h 
                                              16.09.2019 ve 14:00 h 
      30.09.2019 ve 14:00 h 
      21.10.2019 ve 14:00 h 
 
                 termín jednání ZM:               26.08.2019 v   18:00 h  ve velké zasedací místnosti MěÚ 
 
 

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


