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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného  
16.12.2019 

 

 
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 26. schůze RM ze dne 02.12.2019 a plnění usnesení z 26. jednání RM ze dne 

02.12.2019 včetně písemné připomínky a upozornění tajemnice MěÚ ke schválenému usnesení č. 26/25 
ze dne 02.12.2019 týkající se realizace nových webových stránek města Horažďovice, připomínka je 
v písemném vyhotovení součástí zápisu  
 

2. schvaluje přeložku STL plynovodu v rámci stavby „I/22 Horažďovice – průtah (úsek trať ČD – konec 
obce)“ do chodníku umístěného na pozemcích p.č. 1464/8, 2654/6 a 2694/2 v k.ú. Horažďovice ve 
vlastnictví ŘSD ČR a Plzeňského kraje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města  
 

3. v záležitosti majetkového vypořádání pro ČOV Babín v rámci projektu Horažďovice – kanalizace a 
likvidace odpadních vod v místních částech:  

a) schvaluje záměr směny pozemku p.č. 2409/1, trvalý travní porost, o výměře 6240 m2 v k.ú. 
Horažďovice z vlastnictví ……. …….., …………….., …………….. do vlastnictví města 
Horažďovice a zároveň převod pozemku p.č. 51/6, trvalý travní porost, o výměře cca 98 m2, 
pozemku p.č. 51/7, trvalý travní porost, o výměře 25 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic a části 
pozemku p. č. 2334/2, trvalý travní porost, v k.ú. Horažďovice z vlastnictví města Horažďovice 
do vlastnictví …….. ……….., ……………., …………………… o výměře dle hodnot pozemků, 
pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny a 
vyhotovením geometrického plánu na oddělení pozemků 

b) schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 308/3, trvalý travní porost, o výměře cca 86 m2 
v k.ú. Babín u Horažďovic z vlastnictví ……………… …………., …………… do vlastnictví města 
Horažďovice a zároveň převod části pozemku p.č. 386, trvalý travní porost o výměře cca 86 m2, 
v k.ú. Babín u Horažďovic z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví ………… …………, 
……………, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny 
a vyhotovením geometrického plánu na oddělení pozemků 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
4. schvaluje dokumentaci pro územní řízení stavby „Vodovody pro místní části, Horažďovice“ – za realizaci 

usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
 

5. schvaluje uzavření smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje 
v záležitosti stavby „ZTV Loreta“ mezi městem Horažďovice a Správou a údržbou silnic Plzeňského 
kraje, p.o., Škroupova 18, Plzeň, jejímž předmětem je stanovení podmínek prací v komunikaci na části 
pozemku p.č. 2722/15 v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 
 

6. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0013998/VB/01 k akci 
„Horažďovice, KT, parc.č. 1480/4 – NN“ mezi městem Horažďovice (strana 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 (strana 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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7. v záležitosti úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu bere na vědomí pohledávku za dlužníkem 
……… ………….., bývalý nájemce bytu č. .., ………………, Horažďovice ve výši 1.124,42 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  

 
8. schvaluje pronájem obecního bytu č. .. (2+1),  …………….. .., Horažďovice Nemocnici následné péče  

LDN Horažďovice, s.r.o., Blatenská 314, Horažďovice s platností od 01.01.2020 na dobu určitou dvou 
let, tj. do 31.12.2021 za nájemné ve výši 42,92 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  
 

9. v bytových záležitostech:  

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (2+1), ………., Horažďovice 
s manželi ……… a ………….  …………… ke dni 31.12.2019 

b) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), …………….., Horažďovice ………… a ……….. …………., 
………………, Horažďovice s platností od 01.01.2020 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 
42,92 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2020 ve výši 5,80 Kč/m2 

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

10. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (2+1), ………….., Horažďovice s 
………. ……… k 31.01.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

 
11. provádí rozpočtové opatření č. 16/2019, kterým se zvyšují příjmy o 1.539.830 Kč a zvyšují výdaje o 

1.539.830 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

12. schvaluje uzavření dodatku č.1 k pojistné smlouvě č. 6980371840 mezi městem Horažďovice a spol. 
Kooperativa pojišťovna, a.s., se sídlem Pobřežní 665/21,  Praha 8, IČO 47116617 od 01.01.2020 do 
31.12.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

13. v záležitosti příspěvkových organizací:  

I. schvaluje rozpočty na rok 2020  - Křesťanské MŠ DUHA s příspěvkem ve výši 950.000 Kč, MŠ 
Na Paloučku s příspěvkem ve výši 1.050.000 Kč, ZŠ Komenského s příspěvkem ve výši 
2.960.000 Kč, ZŠ Blatenská s příspěvkem ve výši 3.350.000 Kč, ZUŠ s příspěvkem ve výši 
150.000 Kč 

II. schvaluje střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2021 a 2022 - Křesťanské MŠ DUHA, MŠ Na 
Paloučku, ZŠ Komenského, ZŠ Blatenská a ZUŠ 

III. schvaluje kompetenci ředitelek a ředitele k provádění úprav rozpočtu příspěvkové organizace 
s výjimkou případů:  

a) kdy dochází ke změně finančního vztahu mezi zřizovatelem a zřízenou příspěvkovou 
organizací 

b) navýšení použití rezervního fondu a fondu investic 
c) nedočerpaný rozpočet na energie u mateřských a základních škol nelze použít na jiný účel 
d) nedočerpaný rozpočet na drobný dlouhodobý majetek, reprezentaci a dopravu na akce 

školy do výše poskytnutého finančního příspěvku u základní umělecké školy nelze použít 
na jiný účel 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

14. bere na vědomí předložený soupis vnitřních předpisů příspěvkové organizace ZŠ Blatenská – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

15. v záležitosti MŠ Na Paloučku souhlasí s užíváním části nebytových prostor v MŠ Na Paloučku a 
souhlasí s předloženou „Smlouvou o užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi MŠ Na 
Paloučku a Mgr. Renatou Macounovou, Nad Nemocnicí 1130, Horažďovice – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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16. schvaluje uzavření  Smlouvy o poskytování právní pomoci s  advokátem JUDr. Petrem Kubešem Ph.D., 
IČO: 66224225 s platností od 01.01.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

 
17. v záležitosti organizačních složek schvaluje stanovení platů a vydání platových výměrů vedoucím 

organizačních složek města: organizační složky Městské muzeum Horažďovice, Městská knihovna 
Horažďovice, Aquapark Horažďovice, Technické služby města Horažďovice dle přílohy č. 1 návrhu 
usnesení. Platový výměr  nabývá  účinnosti 01.01.2020  a  je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, a s ustanovením § 102 odst. 2b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – za realizaci 
usnesení zodpovídá tajemnice  

 
18. bere na vědomí rozhodnutí tajemnice MěÚ Horažďovice, Ing. Ivany Duškové, pověřit výkonem 

povinností a oprávnění vedoucí Odboru památkové péče, školství a kultury Městského úřadu 
Horažďovice Mgr. Radku Kočí s platností od 01.01.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice 
MěÚ  

 
19. v záležitosti Křesťanské MŠ DUHA: 

a) souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – 
konvektomatu Unox XVC 304 v celkové pořizovací hodnotě 120.795 Kč 

b) schvaluje odpisový plán pořízeného dlouhodobého hmotného majetku – konvektomatu 
Unox XEVC-0511-EPR v pořizovací hodnotě 114.587 Kč s dobou odpisování 10 let 
počínaje rokem 2020 (CZ-CPA 27.51.24) 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

20. schvaluje konání akce Betlém pořádané Křesťanským společenstvím Horažďovice v prostoru na 
Mírovém náměstí dne 20.12.2019 od 17:00 hod. a bezúplatné zapůjčení mobilního pódia a poskytnutí 
elektřiny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

21. schvaluje pronájem bytu č. … (2+1), …………….., Horažďovice ………….. ……………., , …………. 
s účinností nájemní smlouvy od 01.01.2020 na dobu určitou do 31.03.2020  za nájemné ve výši 42,92 
Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2020 ve výši 5,80 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  
 

22. schvaluje výzvu k podání nabídky včetně návrhu smlouvy o dílo na vypracování projektové 
dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby „Spolkový dům v Horažďovicích“ 
zadávané dle § 65 zákona č. 134/2016 Sb. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

23. schvaluje s platností od 01.01.2020 Návštěvní řád Aguaparku Horažďovice – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Aquapark  

 
24. v záležitosti kácení zeleně: 

a) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks jasanu v parku Ostrov v části zvané „Mexiko“ na pozemku 
p.č. 1083/1 v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

b) schvaluje kácení 1 ks šeříku v Bezručově ulici před čp. 753 na pozemku p. č. 1156/1 v k. ú.  
Horažďovice 

c) schvaluje kácení 250 m2 zapojené skupiny náletových dřevin u oplocení TS na pozemku p. č. 
2775/15 v k. ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
 

25. v záležitosti ZŠ Komenského odkládá rozhodnutí týkající se  podání žádosti o dotaci Základní školy 
Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace na realizaci projektu „Revitalizace zahrady při 
ZŠ Komenského v Horažďovicích v přírodním stylu“ do výzvy č. 7/2019 vyhlášené Ministerstvem 
životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí v rámci Národního programu 
Životní prostředí – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

26. v záležitosti úprav rozpočtu příspěvkových organizací: 
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a) schvaluje úpravu rozpočtu ZŠ Komenského na rok 2019 v položce spotřeby energie, a to 
snížením výše příspěvku o 129.000 Kč 

b) schvaluje úpravu rozpočtu Křesťanské MŠ DUHA na rok 2019 v položce spotřeby energie, a 
to snížením výše příspěvku o 62.000 Kč 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 
27. v záležitosti jednání RM schvaluje:  
 termíny jednání RM:        13.01.2020 ve 13:00 h 

                                                   27.01.2020 ve 14:00 h 
 

 
 
 
 
 

 
 

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


