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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 34. jednání Rady města Horažďovice konaného  
06.04.2020 

 

 
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 33. schůze RM ze dne 23.03.2020 a plnění usnesení z 33. jednání RM ze dne 

23.03.2020  
 
2. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče H.E.S. Technologies s.r.o., Strakonická 537, 

Horažďovice, IČO: 29064198 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „MěÚ Horažďovice – klimatizace vybraných kanceláří“ zadávané dle § 31 obecné výjimky ze 
zákona č. 134/2016 Sb. za nabídkovou cenu 1.007.124  Kč bez DPH (1.218.620,04 Kč vč. DPH) a 
schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

 

3. v záležitosti nádrží p.č. 286/6, p.č. 481 v k.ú. Komušín: 

a) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem vodní plochy p.č. 481 o výměře 315 m 2 

v k.ú. Komušín mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a …………… …………, …………. 
(nájemce) s účinností od 01.04.2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a 
nájemné ve výši 500 Kč/rok za účelem nekomerčního chovu ryb 

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem vodní plochy p.č. 286/6 o výměře 307 m 2 

v k.ú. Komušín mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a …………….. ……………, 
…………… (nájemce) s účinností od 01.04.2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou a nájemné ve výši 500 Kč/rok pozemku za účelem nekomerčního chovu ryb 

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

4. v záležitosti přípravy stavby „Vodovody pro místní části, Horažďovice“ schvaluje uzavření smluv o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Horažďovice (budoucí oprávněný) 
a budoucími povinnými: 

- ………… , …………………, ……….. – p.č. 328/6, p.č. 328/7 v k.ú. Boubín 
- ………………..  a …………………, ……………. (SJM) – p.č. 284/12, p.č. 284/17, p.č. 284/32, 

p.č. 328/2 podíl ve výši 1/2, p.č. 328/4 podíl ve výši 1/2, p.č. 328/5 podíl ve výši 1/2, p.č. 328/8 
podíl ve výši 1/2 vše v k.ú. Boubín 

- ……………. ,……………. – p.č. 1627/10, p.č. 1717/2 v k.ú. Horažďovice 
- ……………… ………………., ……………. – p.č. 76/4 v k.ú. Horažďovice 
- ……………….., …………… – p.č. 3173 podíl ve výši 1/2 v k.ú. Horažďovice 
- …………………, ……………., ………. – p.č. 2793/12 podíl ve výši 1/2 v k.ú. Horažďovice 
- …………  a ………… …………… , …………. , …………….. – p.č. 3173 podíl ve výši 1/2 v k.ú. 

Horažďovice 
- ……………… ……………, ……………. , ……………… – p.č. 2793/12 podíl ve výši 1/2 v k.ú. 

Horažďovice 
- …………….. , …………… – p.č. 237 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic 
- ………….  a …………..  …………… , …………… - p.č. 235/4 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic 
- ……………….., ………………   – p.č. 2337, p.č. 2340/9 v k.ú. Horažďovice 
- ………… ………….. , …….. ……… , …………….  – p.č. 369/14 v k.ú. Komušín 
- …………..  a ……….. ……….. , ……………..  – p.č. 9/1 v k.ú. Komušín 
- …………….. , ……………… , ………………..  – p.č. 452 v k.ú. Komušín, p.č. 3275, p.č. 3334 

v k.ú. Svéradice 
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- …………. ………………… , ………………, ………………., Slovenská republika- p.č. 1609 
podíl ve výši 1/4, p.č. 1627/9 podíl ve výši 1/4 v k.ú. Horažďovice 

- Společností OSEVA Seeds s.r.o., Komenského 1028, Horažďovice – p.č. 1609 podíl ve výši 
3/4, p.č. 1627/9 podíl ve výši 3/4 v k.ú. Horažďovice 

- …….. …………, ……………. – st.p.č. 60 v k.ú. Komušín 
- …………… …………., ………………. , …………….. – st.p.č. 40/2 v k.ú. Komušín 
- ……………….., ………………  – p.č. 286/1, p.č. 286/4, p.č. 1405/2 v k.ú. Komušín 
- ……………. ………… , …………… , ………….  – st.p.č. 22 podíl ve výši 1/2, st.p.č. 27 podíl 

ve výši 1/2 v k.ú. Komušín 
- ……….. …………… , …………… , ………… -  st.p.č. 22 podíl ve výši 1/2, st.p.č. 27 podíl ve 

výši 1/2 v k.ú. Komušín 
- ……….  a ………….. …………., …………..  – p.č. 9/4, st.p.č. 55 v k.ú. Komušín 
- …………….. ……………. , ……………. – st.p.č. 17/1 v k.ú. Komušín, ……………  a 

…………… ………. , ……………….  – st.p.č. 18/2 v k.ú. Komušín 
- ………… ………….. , ……………., …………..  – p.č. 2340/8, p.č. 2342 v k.ú. Horažďovice 
- ………. …………….. , ………………   – p.č. 3269 v k.ú. Svéradice 
- Obcí Svéradice, Svéradice 146 – p.č. 3333, p.č. 4039, p.č. 4042, p.č. 4043, p.č. 4044 vše 

v k.ú. Svéradice 
- jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene s  fyzickými osobami a společností OSEVA 

Seeds s.r.o. bude ve výši 1.000 Kč 
- jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene s Obcí Svéradice bude ve výši 10.000 Kč 

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

5. v záležitosti pozemků p.č. 1778/1 a st.p.č. 1640 v k.ú. Horažďovice: 

a) neschvaluje záměr odprodeje pozemků p.č. 1778/1 a st.p.č. 1640 v k.ú. Horažďovice 

b) schvaluje záměr pronájmu p.č. 1778/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře 4 899 m2 a st.p.č. 
1640 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 110 m2

 v k.ú. Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu  

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

6. v záležitosti narovnání majetkových vztahů: 

a) doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy mezi ……………  ………….. , 

………………  (první smluvní strana) a městem Horažďovice (druhá smluvní strana), kdy 
město Horažďovice převádí do vlastnictví ……………  ……………. , …………….  nově vzniklý 
pozemek p.č. 1368/14 ostatní plocha o výměře 13 m2 oddělený z p.č. 1368/1 v k.ú. Komušín, 
zároveň ……………. …………….. , ………… převádí do vlastnictví města nově vzniklý 
pozemek p.č. 1434 ostatní plocha o výměře 5 m2 oddělený ze st.p.č. 17/1 v k.ú. Komušín 
s doplatkem ve výši 4.225 Kč, který uhradí ……… ……….. 

b) doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy mezi …………  a ……….. 

……………….. , ………….  (SJM – první smluvní strana) a městem Horažďovice (druhá 
smluvní strana), kdy město převádí do vlastnictví manželů ……………., ………….. p.č. 1368/9 
ostatní plocha o výměře 32 m2 a nově vzniklý pozemek p.č. 1368/13 ostatní plocha o výměře 
4 m2 oddělený z p.č. 1368/1 v k.ú. Komušín, manželé ……………….. zároveň převádí do 
vlastnictví města Horažďovice nově vzniklý pozemek p.č. 1435 ostatní plocha o výměře 9 m 2 
oddělený ze st.p.č. 18/2 v k.ú. Komušín s doplatkem ve výši 4.050 Kč, který uhradí manželé 
…………….. 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
7. schvaluje záměr budoucí směny části pozemku p.č. 238 lesní pozemek o výměře max. 180 m2 v k.ú. 

Svaté Pole u Horažďovic z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví ………. ……………. , 
………….. ……………  a zároveň převod části pozemku p.č. 236 lesní pozemek o výměře max. 180 m2 
v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic z vlastnictví ………….. ………… , …………….. do vlastnictví města 
Horažďovice v rámci výstavby objektu vodojemu, příjezdové komunikace a výtlačného a zásobovacího 
potrubí veřejného vodovodu včetně komunikačních a napájecích kabelů a odtokového kanalizačního 
potrubí v rozsahu dle zákresu, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním 
záměru budoucí směny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 
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8. v záležitosti odprodeje části pozemku p.č. 1161/2 v k.ú. Horažďovice: 

a) doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy a o zřízení věcného břemene 

mezi městem Horažďovice (prodávající) a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad 
Labem zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 
499/1, Brno (kupující) na odprodej nově vzniklého pozemku p.č. 1161/9 ostatní plocha jiná 
plocha o výměře 234 m2 oddělené z p.č. 1161/2 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 
132.690 Kč 

b) schvaluje zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1161/2 v k.ú. Horažďovice spočívající 

v právu vstupovat a vjíždět všemi dopravními prostředky na část služebného pozemku 
v rozsahu vyplývajícím z geometrického plánu č. 1650-1630/2019, za jednorázovou náhradu 
ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě 

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

9. v záležitosti pronájmu části pozemků p.č. 1780/4, p.č. 1775/9 v k.ú. Horažďovice: 

a) revokuje usnesení 17. RM ze dne 01.07.2019, bod č. 8 

b) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu mezi městem Horažďovice 

(pronajímatel) a ……….. …………….. , …………….. , ……………  (nájemce) k 31.12.2019 

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

10. bere na vědomí oznámení Státního pozemkového úřadu o zahájení řízení o komplexních 
pozemkových úpravách v k.ú. Pačejov – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města  
  

11. souhlasí s užíváním zastávek autobusového nádraží v Horažďovicích od 14.06.2020 po dobu deseti 

let společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, Králův Dvůr s  tím, že bude využit 
systém rozmístění označníků autobusových zastávek v rozsahu, jak je využíval předchozí dopravce 
ČSAD – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
12. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu  č. ... , ……………… ,  Horažďovice 

s ……………. …………….  ke dni 31.03.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

 
13. v záležitosti žádostí o prominutí nájmů v souvislosti s mimořádnými opatřeními: 

a) schvaluje odklad termínu splatnosti nájmů nebytových prostor v době vyhlášení nouzového 
stavu do 30.09.2020  

b) odkládá konečné rozhodnutí do doby po ukončení nouzového stavu, kdy bude celá situace 

opětovně posouzena včetně případných přijatých vládních opatření 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

14. v záležitosti úpravy rozpočtu příspěvkové organizace schvaluje úpravu rozpočtu Křesťanské MŠ 

DUHA na rok 2020 s tím, že schválený příspěvek 950.000 Kč bude ve výši 926.000 Kč neinvestiční a 
ve výši 24.000 Kč investiční – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

15. schvaluje konání akce Železný hasič o pohár starosty města dne 08.08.2020 na Mírovém náměstí 

v Horažďovicích – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

16. schvaluje dotaci ve výši 3.000 Kč na poskytování sociální služby rané péče, Centrum pro dětský sluch 

Tamtam, o.p.s., Hábova 1571/22, Praha 5 – Stodůlky a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
 

17. schvaluje dotaci Hospici svatého Lazara, z s., Sladkovského 2472/66a,  Plzeň, IČO 66361508  ve výši 

3.000 Kč na poskytování hospicové péče (zdravotnický materiál a léky) a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
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18. v záležitosti žádosti o dotaci na opravu menšího rozsahu u rychlého zásahového automobilu u JPO III 
SDHO Horažďovice schvaluje: 

a) realizaci projektu menší opravy RZA u JPO III SDHO Horažďovice ke zlepšení vybavení a 
posílení činnosti JPO III SDHO Horažďovice 

b) podání žádosti o dotaci na projekt  (příloha č. 2 této zprávy) zpracovanou v souladu s Pravidly 
poskytování dotací v rámci dotačního titulu v rámci dotace z dotačního programu „Podpora 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2020“, dotační titul „2020 - 
Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky (CAS) nebo 
rychlého zásahového automobilu (RZA) (příloha č. 1 této zprávy) v rozsahu zpracovaného 
návrhu (příloha č. 2) ke zlepšení a modernizace vybavení a posílení činnosti JPO III SDHO 
Horažďovice“ v souladu s popisem projektu s celkovými plánovanými výdaji 280.520 Kč 
včetně DPH 

c) spoluúčast města v případě schválení dotace na dofinancování projektu, a to ve výši cca 
140.520 Kč včetně DPH 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  
 

19. v záležitosti sečení travnatých ploch v částech obce Horažďovice: 

a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a SH ČMS - SDH Boubín 

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a SH ČMS - SDH 
Horažďovická Lhota 

c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a SH ČMS – SDH 

Třebomyslice 

d) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a SH ČMS – SDH  Komušín 

e) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a TJ Sokol Veřechov 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
 

20. v záležitosti návrhu navýšení finančního zabezpečení krizových opatření odkládá rozhodnutí týkající 

se navýšení finančního zabezpečení krizových opatření (§ 5213, položka 5901) – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty města  
 

21. v záležitosti návrhu opatření distribuce OP při zabezpečení krizových opatření svěřuje svojí pravomoc 

o rozhodování rozdávání OP starostovi obce s rozšířenou působnosti (ORP) a města Horažďovice, 
jako vedoucímu krizovému orgánu – Krizový štáb ORP Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor kanceláře starosty města  
 

22. v záležitosti jednání RM schvaluje:  

      
       termíny jednání RM: 27.04.2020 ve 14:00 h 
     18.05.2020 ve 14:00 h 
     01.06.2020 ve 14:00 h  
     15.06.2020 ve 14:00 h 

                                       29.06.2020 ve 14:00 h 
 
 
 
 
 

 

 
 Ing. Hana Kalná v.r.       Bc. Karel Šmrha v.r.   
 místostarostka města     člen rady města  


