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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 29. jednání Rady města Horažďovice konaného  
 dne 27.01.2020 

 
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 28. schůze RM ze dne 13.01.2020 a plnění usnesení z 28. jednání RM ze dne 

13.01.2020  
 

2. v záležitosti akce „Spolkový dům v Horažďovicích“: 

a) přijímá nabídku MgA. Ondřeje Císlera, PhD., Bechyňova 7, Praha 6, IČO: 69319553  na 
vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby, 
zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., v jednacím řízení bez uveřejnění za nabídkovou cenu 
5.476.240 Kč bez DPH (6.626.250,40 Kč vč. DPH) za vypracování projektové dokumentace a 
jednotkovou cenu 1.000 Kč bez DPH/h (1.210 Kč vč. DPH/h) a 1.000 Kč bez DPH/cesta (1.210 
Kč vč. DPH/cesta) za výkon autorského dozoru projektanta a schvaluje uzavření příslušné 
smlouvy o dílo 

b) ukládá s ohledem k termínům plnění náklady ve výši 1.054.000 Kč zahrnout do návrhu rozpočtu 
na rok 2020. Náklady ve výši 1.146.000 Kč zahrnout do investiční rezervy rozpočtu pro rok 2020 
a  zbývající náklady do celkové hodnoty díla zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2021 a 2022 

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

3. odkládá rozhodnutí týkající se pravidel pro připojení nemovitostí na vodovod zřizovaný v rámci investiční 
akce města – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 

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

a) revokuje usnesení 11. RM, bod č. 7, odst. d) a usnesení 27. RM, bod 3., odst. a) 

b) schvaluje záměr směny pozemku p.č. 2409/1, trvalý travní porost, o výměře 6240 m2, část 
pozemku p.č. 2360, ostatní plocha, o výměře cca 71 m2 a část pozemku 2350/6, trvalý travní 
porost, o výměře cca 20 m2 v k.ú. Horažďovice z vlastnictví ……….. ……… , ………….., ……….. 
do vlastnictví města Horažďovice  

a zároveň převod části pozemku p. č. 2334/2, trvalý travní porost, o výměře cca 1090 m2 v k.ú. 
Horažďovice a p.č. 51/6, trvalý travní porost, o výměře cca 98 m2, pozemku p.č. 51/7, trvalý travní 
porost, o výměře 25 m2, část pozemku p.č. 362/1, orná půda, o výměře cca 2.160 m2, část 
pozemku p.č. 362/2, orná půda, o výměře cca 220 m2 a část pozemku p.č. 362/3, orná půda, o 
výměře cca 2738 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  
 

5. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Domov 
pro seniory Horažďovice – změna 1“ včetně výkonu inženýrské činnosti a  autorského dozoru uzavřené 
s Ing. Martinem Liškou, Komenského 1133, Horažďovice, jehož předmětem je změna termínů plnění – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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6. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Rekonstrukce čp. 70-71, Horažďovice“ včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru uzavřené 
s Ing. Martinem Liškou, Komenského 1133, Horažďovice, jehož předmětem je změna termínů plnění – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

7. schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 a městem Horažďovice v rámci stavby 
„Rekonstrukce Strakonické ulice – I/22 Horažďovice – průtah“ a souhlasí s úhradou nákladů 
v předpokládané výši 480.040 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

 
8. schvaluje podání žádostí o dotaci na akci s názvem „Horažďovice, Rybářská ul. – oprava vodovodu“ do 

programu Plzeňského kraje „ Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 
2020“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

9. schvaluje výjimku ze stavební uzávěry pro novostavbu skladu zahradního nářadí na p.p.č. 1497/15 v k.ú. 
Horažďovice dle předložené projektové dokumentace stavby a žádosti ………….. ……………. , …………., 
Horažďovice, Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  
 

10. schvaluje umístění novostavby přístřešku a skladu při čp. …  v ………………..  ulici na pozemku p.č. 
1144/19 při hranici s pozemkem p. č. 1144/22 v.k.ú Horažďovice dle žádosti manželů ………………. , 
…………… , ……………  za podmínky, že žádné prvky střešní konstrukce nebudou přesahovat hranici 
pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

11. schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 1206/1 ostatní plocha o výměře cca 137 m2 v k.ú. 
Veřechov pro ………. ……………., ……………. za cenu 150 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem 
související a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje a 
vyhotovením geometrického plánu s tím, že cena za geometrický plán bude připočtena ke kupní ceně – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

12. schvaluje záměr směny nově vzniklého pozemku p.č. 605/26 ostatní plocha jiná plocha o výměře 12 m2 
odděleného z p.č. 605/1 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví 
…………. ……………… , ………………….   a zároveň převod dílu „a“ o výměře 0,2 m2 ze st.p.č. 23/2 a 
nově vzniklého pozemku p.č. 645 ostatní plocha jiná plocha o výměře 2 m2 odděleného ze st.p.č. 23/1 
v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic z vlastnictví ……………. …………. , ……………..  do vlastnictví města 
Horažďovice za cenu 150 Kč/m2 pozemků + náklady s prodejem související s tím, že cena za geometrický 
plán bude uhrazena oběma účastníky řízení napolovic, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města zveřejněním záměru směny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  
 

13. v záležitosti rekonstrukce polní cesty Opěš schvaluje uzavření nájemních smluv mezi městem 
Horažďovice (nájemce) a pronajímateli: 

a) ………….. ……………  , ……………… , ……………….. ,………….. – na pronájem p.č. 2349 o 
výměře 144 m2 a části p.č. 2350/3 o výměře 98 m2 v k.ú. Horažďovice na dobu určitou do  
31.12.2035 a nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok 

b) …………. , …………. , ……………… – na pronájem p.č. 2360 o výměře 90 m2, části p.č. 2350/6 o 
výměře 45 m2 v k.ú. Horažďovice na dobu určitou do 31.12.2035 a nájemné ve výši 1 Kč/m2rok 

c) ……….. ……….. ,……………….. – na pronájem p.č. 2343/1 o výměře 144 m2, části p.č. 2340/16 
o výměře 297 m2, části p.č. 2342 o výměře 260 m2 v k.ú. Horažďovice na dobu určitou do 
31.12.2035 a nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok 

d) …………………., ……………. – na pronájem části p.č. 2340/10 o výměře 66 m2, části p.č. 2372 o 
výměře 156 m2, části p.č. 2350/7 o výměře 98 m2 v k.ú. Horažďovice na dobu určitou do 
31.12.2035 a nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok 
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– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

14. schvaluje uzavření dodatku č. 1  k nájemní smlouvě o umístění telekomunikačního zařízení se 
společností STARNET, s.r.o., se sídlem Žižkova 226/3,  České Budějovice, jehož předmětem je poskytnutí 
dočasného užívání prostor o výměře cca 0,1 m2 na střeše budovy Třebomyslice čp. 1 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

15. v záležitosti nabídky Společenství vlastníků jednotek domu čp. 781-782 doporučuje ZM projednat dopis 
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 781-782 Pod Vodojemem, Horažďovice a schválit záměr nabytí 
uhelny nacházející se pod pozemkem p.č. 832/2 v k.ú. Horažďovice formou daru od SVJ 781-782 a 
pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města vyhotovením darovací smlouvy – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

16. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (2+1), …………… , Horažďovice 
s …………… …………  ke dni 29.02.2020 – 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. .. (0+1), ………….., Horažďovice 
s ……….. …………  ke dni 29.02.2020 

b) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ……………… , Horažďovice ………. …………..  , 
Horažďovice s platností od 01.02.2020 na dobu určitou do 31.01.2022 za nájemné ve výši 42,25 
Kč/m2 

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

18. v bytových záležitostech:  

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu  bytu č. .. (2+1), ………….. , 
Horažďovice s ……….. ……………..  ke dni 31.03.2020 

b) schvaluje pronájem bytu v DPS č…  (1+1), …………….., Horažďovice ………. …………… , 
……………., Horažďovice s platností od 01.03.2020 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 32,21 
Kč/m2 

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

19. na základě rozhodnutí zastupitelstva města č. 5 ze dne 29.09.1999 souhlasí s připojením města 
Horažďovice k vyvěšení tibetské vlajky dne 10.03.2020 na budově radnice – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor správní  
 

20. v záležitosti kácení zeleně: 

a) bere na vědomí havarijní kácení 7 ks javoru v parku Ostrov  v části „Mexiko“ na pozemku p. č. 
675 a 716/2 v k. ú. Velký Hydčice 

b) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks vrby za ČOV na pozemku p. č. 1778/2 v k. ú. Horažďovice 

c) schvaluje kácení 1 ks břízy v ulici Za tržištěm na pozemku p. č. 238/89 v k. ú.  Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
 

21. v záležitosti akce „Dodávka traktoru“:  

a) schvaluje výzvu k podání nabídky zadávanou dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého 
rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. včetně příloh 

b) schvaluje seznam potencionálních uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky 

c) schvaluje návrh kupní smlouvy pro dodávku traktoru 
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d) stanovuje hodnotící komisi ve složení dle přílohy 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
 

22. v záležitosti akce „Dodávka příkopové sekačky“: 

a) schvaluje výzvu k podání nabídky zadávanou dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého 
rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. včetně příloh 

b) schvaluje seznam potencionálních uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky  

c) schvaluje návrh kupní smlouvy pro dodávku příkopové sekačky 

d) stanovuje hodnotící komisi ve složení dle přílohy 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
 

23. schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora činnosti informačních center na území 
Plzeňského kraje pro rok 2020“ (na tvorbu a tisk propagačních materiálů v cizojazyčných verzích) – za 
realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městské muzeum  
 

24. v záležitosti poskytnutí dotace doporučuje ZM schválit: 

a) poskytnutí dotace spolku Fotbalový klub Horažďovice, z.s., IČO: 69981981 a Tenis klub 
Horažďovice, z.s., IČO: 61785377 na provozní náklady v roce 2020 ve výši 280.000 Kč (z toho 
Tenis klub max. do výše 30.000 Kč) a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace 

b) poskytnutí dotace  spolku Tělocvičná jednota Sokol Horažďovice, IČO: 48353175 na provozní 
náklady v roce 2020 ve výši 110.000 Kč  a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

25. schvaluje  podání žádosti o dotaci Základní školy Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 
na projekt „Inovace pracovny informatiky pro 2. stupeň“ v rámci MAS Pošumaví programu IROP, výzvy č. 
68 – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované 
projekty CLLD s celkovými plánovanými výdaji 1.200.000 Kč včetně DPH a spolufinancování v maximální 
výši 60.000 Kč včetně DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

26. odkládá rozhodnutí týkající se aktualizované 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, Ing. Michael Forman, Ing. Hana Kalná  
 

27. schvaluje smlouvy o výpůjčce nemovitostí mezi městem Horažďovice a příspěvkovými organizacemi: 
Mateřská škola Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace – IČO: 75005280, Křesťanská 
mateřská škola DUHA, Horažďovice, příspěvková organizace – IČO: 75005565, Základní škola 
Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace – IČO: 75005271, Základní škola Horažďovice, 
Blatenská 540, příspěvková organizace – IČO: 75005557 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  
 

28. bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Městské policie Horažďovice za rok 2019 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kancelář starosty  
 

29. neschvaluje záměr odkupu lesního pozemku p. č. 709/1, 710/1 a 711 v k.ú. Slivonice a p. č.1338 v k.ú. 
Komušín a zemědělského pozemku p. č. 369/23 v k.ú. Komušín, vše za dohodnutou celkovou smluvní 
cenu ve výši 550.000 Kč z vlastnictví manželů ……….. a …………. ………….. , …………..  do vlastnictví 
města Horažďovice – za realizaci zodpovídá MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města  
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30. v záležitosti podání žádostí o dotace:  

a) schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora rozvoje venkovského a 
industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2020“ 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na 
podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2020“ 

c) schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro 
rok 2020“ 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
   

31. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
      
       termíny jednání RM: 10.02.2020 ve 14:00 h 
     24.02.2020 ve 14:00 h 
     09.03.2020 ve 14:00 h 
     23.03.2020 ve 14:00 h 
 termíny jednání ZM: 02.03.2020 v   18:00 h 
 

Cafe dialog:                    11.03.2020 v   17:00 h  (penzion U Bílé růže) 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

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


