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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného  
 dne 10.02.2020 

 
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 29. schůze RM ze dne 27.01.2020 a plnění usnesení z 29. jednání RM ze dne 

27.01.2020  
 

2. v záležitosti akce „Snížení energetické náročnosti DPS 1061, Horažďovice“: 

a) schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci opakované podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. ve zjednodušeném 
podlimitním řízení 

b) jmenuje hodnotící komisi 

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

3. schvaluje podání žádostí o dotaci na akci s názvem „Zdokonalení bezbariérovosti formou výtahu pro ZŠ 
Komenského Horažďovice“ do MAS Pošumaví v rámci programového rámce pro IROP – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 

4. schvaluje podání žádostí o dotaci na akci s názvem „Oprava kaple Boubín“ do programu Ministerstva 
kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 
2020“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

5. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) 
a………………….. ……….., ……………., …………… (kupující) na odprodej nově vzniklého pozemku p.č. 
30/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Boubín za kupní cenu ve výši 12.350 Kč + 
náklady s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  
 

6. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) 
a…………. ……………. , ………………. (kupující) na odprodej nově vzniklých pozemků p.č. 521/7 ostatní 
plocha jiná plocha o výměře 17 m2 a p.č. 521/8 ostatní plocha jiná plocha o výměře 27 m2 oddělených 
z pozemku p.č. 521/3 vše v k.ú. Horažďovická Lhota za kupní cenu ve výši 11.440 Kč + náklady 
s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

7. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) a 
………….. ……………. , ………………  (kupující) na odprodej nově vzniklého pozemku p.č. 607/18 ostatní 
plocha neplodná půda o výměře 26 m2 odděleného z pozemku p.č. 607/1 v k.ú. Třebomyslice u 
Horažďovic za kupní cenu ve výši 8.135 Kč + náklady s prodejem související – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
8. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) a 

Spolkem občanů Horažďovic – Předměstí, Předměstí 1001 (kupující) na odprodej nově vzniklého 
pozemku p.č. 2273/2 ostatní plocha o výměře 78 m2 odděleného z pozemku p.č. 2273 v k.ú. Horažďovice 
za kupní cenu ve výši 11.700 Kč + náklady s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  
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9. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy mezi 1) ………….. ……………. , 
……………….,  ……………….. a 2) ………………., ………………. , ……………. – …………… (první 
smluvní strana) a městem Horažďovice (druhá smluvní strana), kdy  …………… a ……….. ……………... 
převádí do vlastnictví města p.č. 2277/6 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 55 m2 v k.ú. 
Horažďovice a město Horažďovice převádí do spoluvlastnictví ……………. …………..  a  …………………  
nově vzniklý pozemek p.č. 2273/1 ostatní plocha o výměře 55 m2 v k.ú. Horažďovice oddělený z p.č. 2273 
v k.ú. Horažďovice. Směna pozemků je bez finančního vyrovnání – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

10. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a …………. 
……………. , ………………., ……………….. (nájemce), kterým se upravuje výměra pronajatého pozemku 
p.č. 191/6 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města  
 

11. schvaluje pronájem  bytu č. .. (0+1), …………… , Horažďovice …………. ………….. , …………….., 
……………… s účinností nájemní smlouvy od 01.03.2020 na dobu určitou do 28.02.2021 za nájemné ve 
výši 42,92 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

12. schvaluje pronájem bytu č. ..  (2+1), ……………. , Horažďovice …………. ……………., ………….. 
s platností od 01.03.2020 na dobu určitou dvou let, tj. do 28.02.2022 za nájemné ve výši 42,25 Kč/m2 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

13. usnesení nebylo přijato (týkalo se udělení výjimky a pronájmu bytu)  
 

14. schvaluje udělení výjimky dle čl. 3 odst. 3 Zásad pronájmu obecních bytů ve vlastnictví města 
Horažďovice pro pana ……… ……………, …………….., …………….. a zařazení žadatele do evidence 
uchazečů o pronájem obecního bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  
 

15. odkládá rozhodnutí o uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu obecního bytu č. .. (2+1), 
…………………, Horažďovice s ……………. ………………….. ke dni 29.02.2020 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

16. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. .. (2+1), ………… …………, Horažďovice …………. ………. na 
dobu dvou let s platností od 01.03.2020 do 28.02.2022 za nájemné ve výši 42,25 Kč/m2 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

17. doporučuje ZM schválit ……….. …………. , nar. ………….. a p. …………… ………….. , nar. ……… 
…………, oba bytem ……………….. ……….. , ……………..  prominutí zbytku dluhu ve výši 100.000 Kč – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   
 

18. v záležitosti rozpočtu města na rok 2020: schvaluje zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2020 a doporučuje 
ZM: 

a) schválit rozpočet Města Horažďovice na rok 2020 jako schodkový, tj. příjmy 142.000 tis. Kč, 
výdaje 225.000 tis. Kč, financování 83.000 tis. Kč (dle přílohy) 

b) stanovit, že ve výdajových částech rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen 
stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů, změna v 
jednotlivých položkách výdajů v rámci paragrafů se povoluje 

c) zmocnit Radu města Horažďovice k provádění rozpočtových opatření: 

-  z důvodů přijetí dotací a darů a pojistných plnění 
-  z důvodů placení daní, poplatků, sankcí a výdajů způsobených živelnou pohromou 
-  ostatní v rozsahu max. 500 tis. Kč v jednotlivém případě 
 
- z nespecifikované neinvestiční rezervy na opravu čp. 19 Mírové náměstí 
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- z nespecifikované investiční rezervy na akce: 

Rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému 

Revitalizace sportovního areálu Lipky 

Domov pro seniory 

Rekonstrukce sokolovny 

Základní technická vybavenost Loreta 

Snížení energetické náročnosti DPS 1061 

Revitalizace Blatenského sídliště - I. etapa 

ZŠ Komenského - akustické úpravy jídelny 

Zámek - revitalizace 

Komušín obecní dům 

Rekonstrukce I/22 - Strakonické ulice 

Rekonstrukce Peškovy ulice 

Rekonstrukce cesty Opěš  - Babín 

Heliport 

Jiráskovo sídliště - energetická opatření 
Rekonstrukce kotelny kulturního domu 
 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

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

20. v záležitosti základní umělecké školy: 

a) odvolává ředitele Základní umělecké školy Horažďovice, příspěvková organizace Mgr. Martina 
Petruse k 31.05.2020 

b) rozhodla vyhlásit konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní 
umělecké školy Horažďovice, příspěvková organizace ve znění dle přílohy, která je nedílnou 
součástí návrhu usnesení. Náležitosti vyhlášení konkursního řízení jsou stanoveny podle § 3 
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném 
znění 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

21. schvaluje poskytnutí finanční podpory spolku TJ Sokol Horažďovice, oddíl stolního tenisu na pořádání 
akce – Velká cena Horažďovic v rámci podpory z dotačního programu města Horažďovice „Podpora 
volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2020“ – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

22. v záležitosti organizační změny v organizační složce Městské muzeum:    

a) schvaluje snížení počtu zaměstnanců v organizační složce Městské muzeum Horažďovice  o 1 
stálého zaměstnance - kastelána  k termínu 01.05.2020 

b) schvaluje s platností od 01.05.2020 dle  § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
celkový počet stálých zaměstnanců organizační složky Městské muzeum – 4,25 

c) ukládá starostovi města a tajemnici MěÚ, Ing. Ivaně Duškové realizovat rozhodnutí 
zaměstnavatele za účelem zvýšení efektivnosti práce a úspory mzdových prostředků 

– za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města  
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23. schvaluje zrušení provozu horolezecké stěny v Aquaparku – za realizaci usnesení zodpovídá organizační 
složka Aquapark  
 

24. rozhodla o přijetí nabídky účastníka Y-CZ s.r.o., Neplachov 129, Dolní Bukovsko, IČO: 28139887 na 
dodávku traktoru za nabídkovou cenu 1.644.000 Kč bez DPH (1.989.240 Kč vč. DPH) a schvaluje 
uzavření příslušné kupní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
 

25. rozhodla o přijetí nabídky účastníka ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52,  Brno, IČO: 29187923 na dodávku 
příkopové sekačky za nabídkovou cenu 465.242 Kč bez DPH (562.942,82 Kč vč. DPH) a schvaluje 
uzavření příslušné kupní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

 
26. bere na vědomí uzavření Křesťanské MŠ DUHA v době od 04.02. do 07.02.2020 z důvodu chřipkových 

prázdnin, 10.02.2020 z technických důvodů a MŠ Na Paloučku v době od 10.02. do 16.02.2020 z důvodu 
chřipkových prázdnin – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 
27. z důvodu ukončení výzvy neschvaluje aktualizovanou žádost 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 do 
maximální výše podpory 500.000 Kč, spoluúčast zřizovatele do výše 81.000 Kč – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 
28. v záležitosti akce „Inovace ve výuce informační a komunikační technologie“ ZŠ Komenského: 

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 31 výjimky 
pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. 

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

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

29. doporučuje ZM projednat a schválit záměr odprodeje bytové jednotky č. 933/16 ulice Palackého 
v Horažďovicích včetně podílu o velikosti 628/22180 na společných částech budovy sestávající se z čísla 
popisného 933, 934 a spoluvlastnického podílu o velikosti 628/22180 na st.p.č. 1185 v k.ú. Horažďovice 
veřejnou dvoukolovou soutěží s minimální nabídkovou cenou v prvním kole 1.270.000 Kč – za realizaci 
zodpovídá MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města  
 

30. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
      
       termíny jednání RM: 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   


