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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 31. jednání Rady města Horažďovice konaného  
 dne 24.02.2020 

 
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 30. schůze RM ze dne 10.02.2020 a plnění usnesení z 30. jednání RM ze dne 

10.02.2020  
 

2. rozhodla o přijetí nabídky společnosti Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, Nýrsko na zhotovení díla 
„Zámek - revitalizace parkánu“ ve výši 989.541,32 Kč + DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

3. v záležitosti akce „Oprava kaple Boubín“: 

a) přijímá cenovou nabídku Tomáše Štumra, Kozlov 7, Střelské Hoštice, IČO: 05968291 na 
realizaci výše uvedené akce, zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu 
z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu 95.000 Kč bez DPH (114.950 Kč vč. 
DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

b) ukládá s ohledem k termínům plnění výdaje ve výši 114.950 Kč zahrnout do návrhu rozpočtu na 
rok 2020 

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

4. schvaluje v záležitosti majetkového vypořádání pozemků pro umístění vodovodu Babín – Komušín 
v rámci projektu „Vodovody pro místní části, Horažďovice“ záměr směny pozemku p.č. 3327, trvalý travní 
porost, o výměře 6690 m2, p.č. 3336, trvalý travní porost, o výměře 2205 m2 a pozemku 3346, lesní 
pozemek, o výměře 126 m2 v k.ú. Svéradice z vlastnictví …………… , ……….., ……………  do vlastnictví 
města Horažďovice  a zároveň záměr převodu části pozemku p. č. 362/3, trvalý travní porost, o výměře 
cca 9.021 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 smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK mezi městem Horažďovice a 
Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o. Koterovská 462/162, Plzeň, jejímž předmětem je souhlas 
s uložením vodovodního potrubí do pozemků ve správě SÚSPK za náhradu 852.590 Kč + DPH za 
specifikovaný rozsah v rámci akce „Vodovody pro místní části, Horažďovice“ – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

6. schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městem Horažďovice a Povodím Vltavy, 
s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5, jejímž předmětem je souhlas s uložením vodovodního potrubí do 
pozemku p.č. 2764/39 v k.ú. Horažďovice za náhradu 10.000 Kč + DPH v rámci akce „Vodovody pro 
místní části, Horažďovice“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  
 

7. v záležitosti záměru pronájmu vodních ploch v k. ú. Komušín: 

a) schvaluje záměr pronájmu p.č. 481 vodní plocha o výměře 315 m2 v k.ú. Komušín a pověřuje 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu 
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b) schvaluje záměr pronájmu p.č. 286/6 vodní plocha o výměře 307 m2 v k.ú. Komušín a pověřuje 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
8. odkládá rozhodnutí týkající se zřízení sjezdu k pozemku p. č. 130/48 v k.ú. Babín u Horažďovic dle 

žádosti manželů ……….. …………… , …………… , ………………  – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 

9. usnesení nebylo přijato (týkalo se záměru pachtu pozemku)  
 

10. schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a 
…………. …………., …………………. , ……………….  (nájemce) na pronájem části p.č. 1194/5 ostatní 
plocha o výměře 54 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic k 31.01.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

11. schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1194/5 ostatní plocha o výměře 54 m2 v k.ú. Zářečí u 
Horažďovic za cenu 9 Kč/m2/rok a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním 
záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

12. schvaluje umístění jedné odkládací schránky rozměrů 0,592x0,36 m, výšky 1,3 m na pozemku p.č. 
2475/34 ostatní plocha v k.ú. Zářečí u Horažďovic dle návrhu v žádosti České pošty, s.p., Politických 
vězňů 909/4 Praha 1 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

13. schvaluje pronájem bytu č.  (2+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 s uplatněním slevy pro rok 2020 ve výši 5,80 Kč/m2  
 

14. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+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 s uplatněním slevy pro rok 2020 ve výši 5,80 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  
 

15. 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  
  

16. v záležitosti pronájmu nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží Mírové náměstí 4, Horažďovice 
(rychlé občerstvení): 

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání mezi 
Samer  Almokhalalati, Kaštanová 1163, Sušice, IČO: 05448832 (nájemce) a městem 
Horažďovice  (pronajímatel) ke dni 29.02.2020  

b) schvaluje pronájem části nebytových prostor o výměře 86,07 m2  společnosti Palmyra  kebab  
s.r.o., se sídlem  Hrozenkovská  54/22, Praha 5 - Zličín, IČO: 06014828 za účelem provozování 
rychlého občerstvení s  platností  od 01.03.2020  na dobu  neurčitou  s tříměsíční  výpovědní  
lhůtou  za  nájemné  ve výši 1.033 Kč/m2/rok + DPH v zákonem stanovené sazbě (provozovna, 
kuchyně, sociální zařízení), 807  Kč/m2/rok + DPH v zákonem stanovené sazbě (kotelna) a 
schvaluje uzavření příslušné nájemní smlouvy 

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

17. v záležitosti pořádání koncertů a ostatních akcí:  

a) schvaluje bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň ZUŠ Horažďovice za účelem uspořádání 3 
koncertů konaných ve dnech  18.11., 03.12.2020 a 18.01.2021 
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b) schvaluje snížený pronájem kulturního domu ZUŠ Horažďovice za účelem uspořádání koncertu 
konaného dne 15.12.2020  

c) schvaluje snížený pronájem  kulturního domu ZŠ Komenského za účelem uspořádání koncertu 
dne 10.12.2020 

d) schvaluje bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň KMŠ Duha Horažďovice za účelem 
uspořádání koncertu dne 07.05.2020 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 
 

18. schvaluje konání akce Setkání skautů na Otavě ve dnech 03. – 05.04.2020 v centru a přilehlých ulicích, 
Panské zahradě a parku Ostrov s podmínkou, že aktivity v prostoru anglického parku budou naplánovány 
mimo plochy osázené květinovou výsadbou a odpovědnost za případné škody přebírá organizátor – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

19. v záležitosti výkonu přenesené působnosti bere na vědomí výsledky kontrol výkonu přenesené 
působnosti svěřené Městskému úřadu Horažďovice provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje:   

 na odboru kanceláře starosty – krizové řízení a HZS 
 na odboru životního prostředí – myslivost, rybářství, odpady, ovzduší, týrání zvířat   
 odboru správním – volby, matrika, vidimace a legalizace, evidence obyvatel, občanské průkazy, 

cestovní pasy  
 na odboru sociálních věcí a zdravotnictví – sociální služby, orgán sociálně právní ochrany dětí   
 na odboru výstavby a územního plánování – územní plánování 
 odbor památkové péče školství a kultury – památková péče 

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  
 

20. bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ týkající se přijetí 24 žádostí o informace  dle zákona č. 106/1999 
Sb. o svobodném přístupu k informacím,  0 petice a 8 stížností za rok 2019 – za realizaci usnesení 
zodpovídá tajemnice MěÚ  
 

21. schvaluje navrhovanou smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na výkon 
regionálních funkcí – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna  

 
22. doporučuje ZM schválit program 8. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu: Jana Buriánka, Bc. 

Michala Šedivého a návrhovou komisi ve složení: Mgr. Alenu Průchovou a Ing. arch. Jiřího Kučeru – za 
realizaci usnesení zodpovídá starosta města  

 
23. v záležitosti kácení zeleně: 

a) bere na vědomí havarijní kácení v parku Ostrov, 2 ks osiky a 1 ks jasanu na pozemku p. č. 
1083/1 v k. ú. Zářečí u Horažďovic a 2 ks smrku na pozemku p. č. 153 v k. ú. Týnec u Hliněného 
Újezdu 

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

c) schvaluje kácení 1 ks sakury u čp. 753 v sídlišti Uran na pozemku p. č. 1156/1 v k. ú.  
Horažďovice 

d) schvaluje kácení 2 ks lip v Tyršově ulici na autobusovém nádraží na pozemku p. č. 2780/2 v k. ú. 
Horažďovice 

e) schvaluje kácení 2 ks bříz u čp. 17 ve Svatém Poli na pozemku p. č. 191/4 v k. ú. Svaté Pole u 
Horažďovic 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
 

24. schvaluje  podání žádosti o dotaci v grantovém programu Ministerstva kultury dle „Výzvy k podávání 
žádostí o příspěvek na podporu expozičních a výstavních projektů pro rok 2020“ v tematickém okruhu 
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„Instalace expozic nebo výstav“ s projektem „Obrazy Horažďovic. Ikonografie města od 16. století do 
současnosti“ a schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na přípravě a realizaci výstavy mezi,  městem 
Horažďovice a Moravskou galerií v Brně, Husova 535/18, Brno – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Městské muzeum 

 
25. doporučuje ZM schválit cenu vodného a stočného pro hospodářský rok 2020 dle předloženého návrhu: 

vodné 29,30 Kč/m3, stočné 39,34 Kč/m3 a  navýšení pevné složky o 40 Kč za vodoměr za rok (ceny bez 
DPH) – za realizaci zodpovídá MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města  

 
26. schvaluje úplnou uzavírku části místní komunikace v Nábřežní ulici před domem čp. 279 na pozemku p.č. 

2759/7 pro účely stavby „rekonstrukce vodovodní a kanalizační přípojky" v max. délce 5 dnů v období od 
01.04.2020  do 30.04.2020 dle ………. …………….. , ………………. , …………….  a  za podmínek 
uzavřené smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku – za realizaci zodpovídá MěÚ, odboru 
investic, rozvoje a majetku města  
 

27. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
      
       termíny jednání RM: 09.03.2020 ve 14:00 h 
     23.03.2020 ve 14:00 h 
     06.04.2020 ve 14:00 h                
     27.04.2020 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   


