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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 23. jednání Rady města Horažďovice konaného  
 dne 21.10.2019 

 
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 22. schůze RM ze dne 30.09.2019 a plnění usnesení z 22. jednání RM ze dne 

30.09.2019  
 

2. doporučuje ZM projednat a schválit záměr odprodeje st.p.č. 317/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
112 m2 včetně nemovitosti čp. 440, p.č. 2207 zahrada o výměře 621 m2 v k.ú. Horažďovice za minimální 
cenu ve výši 1.100.000 Kč + náklady s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

3. záležitosti pozemků p.č. 2386, p.č. 2857 v k.ú. Horažďovice doporučuje ZM projednat a schválit odkup 
pozemků za cenu ve výši 193.490 Kč + náklady s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
4. v záležitosti obdržených rozhodnutí o registraci akce a poskytnutí dotace:  

a) bere na vědomí vydanou registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní 
rozvoj poskytovanou prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu na akci 
„Snížení energetické náročnosti DPS 1061, Horažďovice“ ve výši 4.544.320,13 Kč při 
předpokládaných nákladech 10.819.809,85 Kč způsobilých výdajů (celkové náklady cca 15 mil. 
Kč) 

b) bere na vědomí vydanou registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva životního 
prostředí poskytovanou prostřednictvím Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na 
akci „MěÚ Horažďovice – energetická opatření čp. 1,2 a 3“ ve výši 3.766.083,08 Kč při 
předpokládaných nákladech 9.415.207,70 Kč způsobilých výdajů (celkové náklady cca 9,6 mil. 
Kč) 

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

5. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Městský úřad Horažďovice - 
energetická opatření čp. 1, 2 a 3“ uzavřené se společností ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, Písek, jehož 
předmětem je změna rozsahu díla a snížení ceny o 42.470,75 Kč + DPH – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 

6. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy na nemovité věci mezi městem Horažďovice 
(prodávající) a ……….. ………….. , ………… (kupující) na odprodej dílu „c“ o výměře 2 m2 odděleného 
z p.č. 36/1 a dílu „d“ o výměře 33 m2 odděleného z p.č. 36/5 v k.ú. Boubín za kupní cenu ve výši 5.250 Kč 
+ náklady s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

 

7. v záležitosti žádosti ………….. ………………  schvaluje záměr směny pozemku p.č. 832/156 orná půda o 
výměře 996 m2 v k.ú. Horažďovice z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví ………….. ………… , 
………………. , ……………….  a zároveň převod pozemků p.č. 2815/4 orná půda o výměře 129 m2, p.č. 
2815/5 orná půda o výměře 547 m2, p.č. 2815/6 orná půda o výměře 5 m2 v k.ú. Horažďovice 
z vlastnictví………………. ……………, ………………, ………………  do vlastnictví města Horažďovice za 
cenu 700 Kč/m2 pozemku + DPH v zákonem stanovené sazbě + náklady s prodejem související, pověřuje 
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MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

8. v záležitosti žádosti manželů ……………….  a ……………. ……………. revokuje usnesení 13. RM ze dne 
29.04.2019, bod č. 14 a schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č  241/11 ostatní plocha o výměře 
cca 850 m2 za cenu ve výši 30 Kč/m2 pozemku, části p.č. 241/1 ostatní plocha o výměře cca 225 m2  za 
cenu 150 Kč/m2 pozemku v k.ú. Boubín + náklady s prodejem související, pověřuje MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje části pozemků a vyhotovením geometrického 
plánu s tím, že cena za geometrický plán bude připočtena ke kupní ceně za pozemky – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   
 

9. schvaluje výjimku ze stavební uzávěry pro stavební úpravy a přístavbu domu čp. 619 v Horažďovicích dle 
předložené projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy RD a přístavba, Zářečská RD čp. 619, 
Horažďovice“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

10. schvaluje odběr vody z Mlýnského náhonu pro potřeby závlahy zahrady a umístění vodovodní přípojky do 
pozemku města p. č. 2493/1, 1192/2 a 2464/1 v k. ú. Zářečí u Horažďovic pro dům čp. 1033 v 
Horažďovicích na pozemku p. č. 281/4 v k.ú. Zářečí u Horažďovic dle žádosti …………….. ……………… , 
……………… za podmínek stanovených ve smlouvě o právu provést stavbu na cizím pozemku – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   
 

11. schvaluje obnovu ohradní zdi pozemku p. č. st. 400/1 v k. ú. Horažďovice na pozemku p. č. 120/3 v k.ú. 
Horažďovice dle žádosti ……………. ………………….., ………………., ………………….  za podmínek 
stanovených ve smlouvě o umístění stavby na cizím pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města   
 

12. schvaluje umístění bezbariérového přístupového chodníku a rampy k domu čp. 929 - 930 do pozemku 
města p. č. 832/42 v k. ú. Horažďovice dle žádosti Společenství vlastníků domu čp. 929-930, ul. Loretská 
za podmínek stanovených ve smlouvě o právu provést stavbu na cizím pozemku – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   
 

13. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0011045/1 k akci 
„Horažďovice, KT, V Lukách, p.č. 1483/9 – kabel NN“ mezi městem Horažďovice (povinný) a společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností JH 
projekt s.r.o., Národních mučedníků 196, Klatovy (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  
 

14. schvaluje umístění kabelové přípojky NN do pozemku města p. č. - 734/1 a 169/1 v k. ú. Horažďovice pro 
novostavbu garáže na pozemku p.č. -  1853 v k. ú. Horažďovice dle žádosti ………… …………… , 
……………….. , ……………….  za podmínek stanovených ve smlouvě o právu provést stavbu na cizím 
pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

15. schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.06.1996 na provedení čisticích a úklidových 
prací v Městském zdravotnickém zařízení Blatenská 311, Horažďovice se společností Šedivcová – Topp, 
servisní úklidové služby, Měchurova 395, Klatovy, IČO 49170694 na změnu měsíční úhrady na částku 
7.798 Kč  bez DPH z důvodu snížení úklidových metrů – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města   
 

16. v bytových záležitostech:  

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. ..  (3+1), ……………. , 
Horažďovice s ………….. ……………. ke dni 30.11.2019 

b) schvaluje pronájem  bytu č. .. (2+1), ………………., Horažďovice …………. …………. , 
……………….., Horažďovice s platností od 01.11.2019 na dobu určitou do 31.10.2020 za 
nájemné ve výši 42,92 Kč/m2 
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– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   
 

17. v bytových záležitostech:  

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. ..  (3+1), ………….. , 
Horažďovice s …………… …………… ke dni 31.10.2019 

b) schvaluje pronájem bytu č. .. (1+1), …………………… , Horažďovice (DPS) ……….. 
………………., …………………., Horažďovice s platností od 01.11.2019 na dobu neurčitou za 
nájemné ve výši 32,21 Kč/m2 

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

18. schvaluje pronájem  bytu č. ..  (2+1), ……………….., Horažďovice Nemocnici následné péče LDN 
Horažďovice, s.r.o., Blatenská 314, Horažďovice s platností od 01.11.2019 na dobu určitou do 31.10.2021 
za nájemné ve výši 42,92 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

 
19. provádí rozpočtové opatření č. 13/2019, kterým se zvyšují příjmy o 73.000 Kč a zvyšují výdaje o 73.000 

Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

20. v záležitosti vyřazení majetku příspěvkové organizace: 

a) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku Křesťanské MŠ DUHA v celkové pořizovací hodnotě 5.668 Kč 

b) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku MŠ Na Paloučku v celkové pořizovací hodnotě 9.614 Kč 

c) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem  a způsobem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Komenského v celkové pořizovací hodnotě 11.235 Kč 

d) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Blatenská v celkové pořizovací hodnotě 40.463 Kč   

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

21. schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu části budovy na pozemku p.č.st. 297/1, k.ú. Zářečí u Horažďovic k 
instalaci exteriérové vývěsní turistické mapy mezi  městem Horažďovice (pronajímatel) a Vydavatelstvím 
MCU s.r.o., Český Krumlov (nájemce) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

22. schvaluje vyhlášení 13. ročníku soutěže ve sběru „potravinářského hliníku“ pro školní rok 2019/2020 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  
 

23. schvaluje poskytnutí daru spolku ZO ČSOP Spálené Poříčí, p. s., IČO: 00519308 na financování zajištění 
provozu záchranné stanice (svoz a veterinární ošetření zvířat a krmivo pro zvířata) ve výši 4.000 Kč a 
schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí daru – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  
 

24. schvaluje obměnu osobního terénního vozidla ARO 328 TD 2,4 JPO III SDHO Horažďovice nákupem 
osobního terénního automobilu pro potřeby JPO III SDHO Horažďovice za cenu cca 470.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu přesunem mezi položkami na  § 5512 požární ochrana – dobrovolná část – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  
 

25. v záležitosti kácení zeleně:  

a) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks javoru v parku Parkán na pozemku p. č. 25 v k.ú. 
Horažďovice 

b) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks lípy a 1 ks javoru v parku Ostrov na pozemku p. č. 1083/1 
v k. ú. Zářečí u Horažďovic 
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c) schvaluje kácení 1 ks douglasky a neschvaluje 1 ks smrku u obřadní síně na pozemku p. č. 
2814/2 v k.ú. Horažďovice 

d) schvaluje kácení 65 a 59 m2 živého plotu u vchodů do ZŠ Komenského na parcelách č. 212/1 a 
212/3 v k. ú. Horažďovice 

e) neschvaluje kácení 2 ks smrků v parčíku u nemocnice na parcele č. 1153/2 a 1153/13 v k. ú. 
Horažďovice 

f) neschvaluje kácení 1 ks smrku u bývalé prodejny v Komušíně na parcele č. 1368/1 v k. ú. 
Komušín 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby – (5-0-0). 
 

26. doporučuje ZM schválit program 6. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu: Ing. arch. Jiřího Kučeru, 
Mgr. Martinu Pomplovou a návrhovou komisi: Bc. Lucii Listopadovou, Janu Květoňovou – za realizaci 
usnesení zodpovídá starosta města  
 

27. neschvaluje udělení výjimky pro paní ……….   ……………….  , ………………….. , Horažďovice a 
zařazení žadatelky do evidence uchazečů o pronájem obecního bytu – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   
 

28. neschvaluje udělení výjimky pro paní ……... ……………. , …………………..  a zařazení žadatelky do 
evidence uchazečů o pronájem obecního bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města   
 

29. v záležitosti vyřazení majetku v organizační složce Aquapark: 

a) schvaluje vyřazení majetku SW Gateway – pokladní systém za pořizovací cenu 65.000 Kč 

b) schvaluje vyřazení majetku Skříňky na cennosti – sestava 130 ks za pořizovací cenu 56.684 Kč 

c) schvaluje vyřazení majetku Sestava turniketů – sestava za pořizovací cenu 180.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Aguapark  
 

30. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
    termíny jednání RM:  04.11.2019 ve 14:00 h 

     18.11.2019 ve 14:00 h 
     02.12.2019 ve 14:00 h 
     16.12.2019 ve 14:00 h 
 
    termíny jednání ZM:               23.10.2019 v   17:00 h  
 
 
 
 
 
 

  
 

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


