
 1 

Město Horažďovice 
Usnesení  

z 25. jednání Rady města Horažďovice konaného  
 dne 18.11.2019 

 
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 24. schůze RM ze dne 04.11.2019 a plnění usnesení z 24. jednání RM ze dne 

04.11.2019  
 

2. v záležitosti pozemků p.č. 2386, p.č. 2857 v k.ú. Horažďovice: 

a) revokuje usnesení 23. RM ze dne 21.10.2019, bod č. 3 

b) doporučuje ZM projednat a schválit odkup pozemků p.č. 2386 orná půda o výměře 50 m2, p.č. 
2857 ostatní plocha neplodná půda o výměře 6 626 m2 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 
193.880 Kč + náklady s prodejem související 

c) doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy č. 69/950/19 mezi Státním statkem 
Jeneč, státním podnikem v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6 – Řepy (prodávající) a 
městem Horažďovice (kupující) 

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

3. v záležitosti poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu:  

a) bere na vědomí změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1.990.867,82 Kč na realizaci 
„Snížení energetické náročnosti BD Mayerova 783-784, Horažďovice“ a podmínky rozhodnutí 

b) bere na vědomí změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2.023.117,41 Kč na realizaci 
„Snížení energetické náročnosti BD 787-788 ulice Pod Vodojemem, Horažďovice“ a podmínky 
rozhodnutí 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
4. v záležitosti odprodeje bytů a bytových domů doporučuje ZM projednat a schválit: 

a) zrušení Zásad postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. 
etapu prodeje schválených 23. ZM dne 19.05.2014 z důvodu jejich neaktuálnosti 

b) zrušení Zásad postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice 
schválených 22. ZM dne 01.12.2008 ve znění schválených dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 
z důvodu jejich neaktuálnosti 

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

5. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, 
Horažďovice – II. etapa“ mezi městem Horažďovice (objednatel) a společností Silnice Horšovský Týn a.s., 
Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn, IČO: 45359164 (zhotovitel), jehož předmětem je změna ceny díla – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 

6. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí servisních služeb ze dne 17.03.2016, uzavřené 
mezi městem Horažďovice a společností QCM, s.r.o., Bellova 40, čp. 370, Brno, IČO: 26262525, jehož 
předmětem je navýšení objemu smluvního limitu využívaného datového prostoru na 10 GB a s tím 
spojené změny pravidelné měsíční úhrady – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města  
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7. odkládá rozhodnutí týkající se povolení zvláštního užívání místní komunikace inv.č. 28c-03 – parkoviště 
na p.č. 209/1 v k.ú. Horažďovice při ulici Hollarova v Horažďovicích, z důvodu zřízení vyhrazeného 
parkovacího místa pro vozidlo RZ: …….., které přepravuje osobu těžce pohybově postiženou – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

8. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. IV-12-0014975/1/VB k akci „Horažďovice, KT,p.p.č. 238/45 - NN“ mezi městem Horažďovice (budoucí 
povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě 
plné moci společností ProjektEL s.r.o., Masarykova 436, Klatovy (budoucí oprávněná) – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   
 

9. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi společností České 
dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 (budoucí povinný) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 
1, Horažďovice (budoucí oprávněný) k umístění vodovodu do pozemků p.č. 2189/13, 2189/23 a 2189/25 
vše v k.ú. Horažďovice v rámci stavby Vodovody pro místní části, Horažďovice za cenu 18.500 Kč + DPH 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

 

10. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Horažďovice (strana povinná) a 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov (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   
 

11. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. IV-12-0014512/SOBS VB/3 k akci „Horažďovice, KT, Nábřežní p.č. 164/2-kNN“ mezi městem 
Horažďovice (budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly 
zastoupenou na základě plné moci společností MV Projekt Klatovy, Šumavská 326, Klatovy (budoucí 
oprávněná) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 

12. v záležitosti nájmu kulturního domu v Třebomyslicích čp. 1: 

a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Třebomyslice, se sídlem Třebomyslice 1, IČO:  00426954 (nájemce) a městem Horažďovice 
(pronajímatel) týkající se snížení výměry pronajatých prostor občanské vybavenosti a prostor 
spojených se společenskou a administrativní činností při provozu spolku v důsledku stavebních 
úprav na výměru 116,36 m2 s platností od 01.12.2019, nájemné zůstává ve výši 1.047 Kč/rok 

b) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor – 
pohostinství mezi SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebomyslice, se sídlem Třebomyslice 1, 
IČO:  00426954   (nájemce) a městem Horažďovice (pronajímatel) k 30.11.2019 

c) schvaluje pronájem  nebytových   prostor o výměře 511,60 m2 (hospoda se sálem) Lucii 
Borkové, Třebomyslice 14, IČO: 08661545 za účelem provozování hostinské činnosti s platností 
od 01.12.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 3.600 Kč/rok, 
schvaluje uzavření příslušné nájemní smlouvy 

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

13. neschvaluje pronájem  nebytových   prostor o výměře 72,95 m2,  Mírové náměstí 11, Horažďovice  
Andree Jirouškové, se sídlem Čkyně 276, IČO: 07959877 za účelem provozování dětského bazaru, 
bazaru a prodeje oblečení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   

 

14. schvaluje pronájem  nebytových prostor o výměře 133 m2  Mírové náměstí 11, Horažďovice (vinárna) 
Romanu Holečkovi, Otavská 1046, Horažďovice, IČO: 72216581 a Antonínu Šubovi, Mayerova 1064, 
Horažďovice, IČO: 08713651 za účelem provozování hostinské činnosti a pořádání kulturních akcí s 
platností od 01.12.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 261 
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Kč/m2/rok, schvaluje uzavření příslušné nájemní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města   
 

15. v záležitosti pronájmu nebytových prostor v areálu zámku v Horažďovicích schvaluje pronájem   
nebytových   prostor - garáže č. 11,   Mírové náměstí 12, Horažďovice o výměře 21 m2 Stanislavu 
Roubalovi, Rožmberská 730, Praha 9, IČO: 69443491 s platností od 01.12.2019 na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou  za  nájemné  ve výši 300 Kč/m2/rok + DPH v zákonem stanovené sazbě,  
schvaluje uzavření nájemní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   

 

16. v záležitosti pronájmu nebytových prostor v areálu zámku v Horažďovicích schvaluje pronájem   
nebytových   prostor - garáže č. 7,   Mírové náměstí 12, Horažďovice o výměře 21 m2 …………..,  
…………….. , ………………  s platností od 01.12.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  
za  nájemné  ve výši 300 Kč/m2/rok + DPH v zákonem stanovené sazbě,  schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   
 

17. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ………………., Horažďovice ………….. ………….. , ……………… , 
……………  s platností od 01.12.2019 na dobu určitou do 31.05.2020 za nájemné ve výši 42,92 Kč/m2 – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 

18. schvaluje pronájem  bytu č. .. (2+1), …………. , Horažďovice …………… , ………………. s platností od 
01.12.2019 na dobu určitou do 30.11.2020  za nájemné ve výši 42,92 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 
2019 a 2020 ve výši 5,80 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   
 

19. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu  bytu č. .. (3+1), …………. , Horažďovice 
s manželi ………..  a ……. ……………….  ke dni 31.12.2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města   

 

20. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (0+1), ……………… , Horažďovice 
s ……….. …………….  ke dni 30.11.2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města  
 

21. doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace Oblastní charitě Horažďovice, IČO 66344999 ve výši 
1.500.000 Kč na zajištění pečovatelské služby v roce 2020 a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

22. provádí rozpočtové opatření č. 14/2019, kterým se zvyšují příjmy o 2.632.630 Kč a zvyšují výdaje o 
2.632.630 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

23. nedoporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022 a rozpočet na rok 2020 DSO 
Horažďovicko – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

24. bere na vědomí výroční zprávu o činnosti školy ZŠ Komenského a ZŠ Blatenská za školní rok 2018/2019 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

25. v záležitosti Křesťanské MŠ DUHA: 

a) bere na vědomí informaci z bezpečnostní prověrky provedené oblastním inspektorem BOZP 
Českomoravského odborového svazu pracovníků školství s doporučením rekonstrukce malého 
nákladního výtahu 

b) neukládá zařadit rekonstrukci výtahu do návrhu rozpočtu města na rok 2020 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

26. v záležitosti příspěvkové organizace MŠ Na Paloučku: 
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a) schvaluje Směrnici pro hospodaření s majetkem č. j. 30/2019 

b) schvaluje odpisový plán pořízeného dlouhodobého majetku – kopec na bobování  s tunelem v 
pořizovací hodnotě 108.050 Kč, s dobou odpisování 20 let (CZ-CPA 24.12.12), vodní hra 
v pořizovací hodnotě 157.224 Kč, s dobou odpisování 20 let (CZ-CPA 24.12.12), hmatová stezka 
v pořizovací hodnotě 52.210 Kč, s dobou odpisování 20 let (CZ-CPA 24.12.12), pískoviště a 
houpadlo (soubor) v pořizovací hodnotě 76.941 Kč, s dobou odpisování 8 let (CZ-CPA 32.40.39), 
herní sestava se skluzavkou (soubor) v pořizovací hodnotě 104.919 Kč, s dobou odpisování 8 let 
(CZ-CPA 32.40.39), prvky školní zahrady (soubor) v pořizovací hodnotě 93.111 Kč, s dobou 
odpisování 8 let (CZ-CPA 32.40.39). Odpisy provedené v letošním roce ve výši 5.090,03 Kč bude 
příspěvková organizace krýt ze schváleného neinvestičního příspěvku na rok 2019 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

27. v záležitosti úprav rozpočtu příspěvkových organizací:    

a) schvaluje u Křesťanské MŠ DUHA 

 převod finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace, tvořeného ze 
zlepšeného výsledku hospodaření předchozích účetních období do fondu investic ve výši 
27.000 Kč 

 použití rezervního fondu příspěvkové organizace, tvořeného ze zlepšeného výsledku 
hospodaření předchozích účetních období do výše 90.000 Kč 

b) schvaluje u MŠ Na Paloučku 

 úpravu rozpočtu 1.085.000 Kč s tím, že příspěvek je ve výši 1.015.000 Kč neinvestiční a ve výši 
70.000 Kč investiční 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

28. souhlasí s uzavřením Křesťanské MŠ DUHA a MŠ Na Paloučku v době od 23.12.2019 do 03.01.2020 – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

29. bere na vědomí protokol o kontrole organizací – Základní umělecká škola Horažďovice, příspěvková 
organizace (čj. MH/12873/2019), Základní škola Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 
(čj. MH/15194/2019) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

 

30. schvaluje poskytnutí věcných darů v celkové hodnotě 5.263,50 Kč, jako ocenění práce u JPO III SDHO 
Horažďovice členům:….. ……… , ……………. ……  a ……… ……….. 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  
 

31. schvaluje doplnění Památníku osvobození o grafické symboly (znaky s popisky) osvobozujících jednotek 
US ARMY a zařazení výdajů do rozpočtu roku 2020 v maximální výši 25.000 Kč – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  
 

32. schvaluje termíny pro konání svatebních obřadů na radnici a na zámku v Horažďovicích v roce 2020 dle 
přílohy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor správní  

 
33. neschvaluje poskytnutí dotace Ing. Janě Michálkové, Vančurova 54, Klatovy, IČO: 72219416 na 

pronájem Kulturního domu v Horažďovicích při akci Benefice pro Nadační fond Pokora 2019 ve výši 
3.200 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor správní  

 
34. v záležitosti kácení zeleně:  

a) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks jasanu v parku Ostrov u vedení VN na pozemku p. č. 
1083/1 v k. ú. Zářečí u Horažďovic 
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b) schvaluje kácení 1 ks smrku v parku Ostrov na pozemku p. č. 1083/1 v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

c) schvaluje kácení 2 ks smrku u hřiště v Boubíně na pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Boubín 

d) schvaluje kácení 39 m2 keřů v Panské zahradě u zadních vrat na pozemku p. č. 1179/1 v k. ú. 
Zářečí u Horažďovic 

e) schvaluje kácení 1 ks jasanu u loděnice za bazénem na pozemku p.č. 1093 v k. ú. Zářečí u 
Horažďovic 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
 

35. v záležitosti nájemních smluv o umístění telekomunikačních zařízení: 

a) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o umístění telekomunikačních zařízení se společností 
ELISA Computer s.r.o., IČO: 26380617, se sídlem ul. 5. května 112,  Klatovy s platností od 
01.04.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za  nájemné ve výši 1.000 Kč za 
jedno zařízení na šíření signálu na budově za kalendářní rok + DPH 

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o umístění telekomunikačních zařízení se společností 
STARNET, s.r.o., IČO: 26041561, se sídlem Žižkova 226/3, České Budějovice s platností od 
01.04.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné  ve výši 1.000 Kč za 
jedno zařízení na šíření signálu na budově za kalendářní rok + DPH 

c) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o umístění telekomunikačních zařízení se společností 
ŠUMAVA NET, s.r.o., IČO: 25228978, se sídlem Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice s platností 
od 01.04.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  za  nájemné  ve výši 1.000 Kč za 
jedno zařízení na šíření signálu na budově za kalendářní rok + DPH 

d) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o umístění telekomunikačních zařízení se společností 
United Networks SE, IČO 03579051, se sídlem Nepomucká 1232/215, Plzeň - Černice s platností 
od 01.04.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za  nájemné  ve výši 1.000 Kč za 
jedno zařízení na šíření signálu na budově za kalendářní rok + DPH 

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

36. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
  termíny jednání RM:       02.12.2019 ve 14:00 h 

     16.12.2019 ve 14:00 h 
 
     termíny jednání ZM:              11.12.2019 v 17:00 h 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 

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


