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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 38. jednání Rady města Horažďovice konaného  
15.06.2020 

 

 
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

 
Rada města Horažďovice:  

 
1. schvaluje zápis z 37. schůze RM ze dne 01.06.2020 a plnění usnesení z 37. jednání RM ze dne 

01.06.2020 
 

2. schvaluje cenovou nabídku společnosti SG Geotechnika, a.s., Geologická 988/4, Praha 5, IČO: 
41192168 na výkon technického dozoru stavebníka stavby „I/22 Horažďovice – průtah“, zadávané dle 
§ 31 obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek za nabídkovou cenu 
297.000 Kč bez DPH (359.370 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné objednávky – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 

3. souhlasí v rámci stavby „I/22 Horažďovice – průtah“:  

a) souhlasí s vedením objízdné trasy po pozemních komunikacích v zastavěném území obce 
Horažďovice 

b) s uzavírkou ulic Strakonická, ke Sportu a k Jarovu 

c) souhlasí se zjednosměrněním části ulice Palackého v úseku mezi ulicemi Šumavská a 
Loretská 

d) souhlasí s vedením objízdné trasy v úseku Lavičkové cesty prioritně ve variantě II., tj. 
obousměrný provoz 

vše v době od 07.07.2020 do 31.08.2021 po dobu provádění stavby „I/22 Horažďovice – průtah“ dle 
žádosti společnosti ZNAKON, a.s., Sousedovice 44 

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

4. rozhodla o přijetí nabídky účastníka Stavební společnost H a T, spol. s r.o., Komenského 373, 
Strakonice, IČO: 45023522 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zdokonalení 
bezbariérovosti formou výtahu pro ZŠ Komenského, Horažďovice“ zadávané dle § 31 výjimky pro 
veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. za nabídkovou cenu 1.672.994 
Kč bez DPH (2.024.322 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

5. schvaluje Dohodu o předčasném užívání stavby „III/18614 Horažďovice – Třebomyslická ulice“ 
uzavřené se společností Stavitelství Kamínek, s.r.o., Líšťany 11 a Správou a údržbou silnic 
Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, Plzeň – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  
 

6. schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Revitalizace sportovního areálu Lipky“ včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru 
uzavřené se společností Bíza architekti, s.r.o., jehož předmětem je změna rozsahu a navýšení ceny o 
72.000 Kč + DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
  

7. v záležitosti nově vzniklého pozemku p.č. 832/63 v k.ú. Horažďovice schvaluje záměr odprodeje části 
p.č. 832/63 zahrada o výměře cca 293 m2 v k.ú. Horažďovice žadatelům ………. a …….  ……………, 
……………….. , ……………..  za cenu 250 Kč/m2 + náklady s prodejem související a pověřuje MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města vyhotovením geometrického plánu na oddělení části pozemku 
s tím, že cena za geometrický plán bude hrazena kupujícími – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  
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8. neschvaluje záměr odprodeje zemědělských pozemků a pozemků trvalý travní porost vedených na LV 
č. 1 v k.ú. Boubín – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ………….  

…………….. , ………………  (nájemce) na pronájem části p.č. 146/3 zahrada o výměře 40 m2 v k.ú. 
Veřechov s účinností od 01.07.2020 na dobu neurčitou a nájemné ve výši 7 Kč/m2/rok  
 

10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ………. ………… , 
……………….. , ……………….  (nájemce) na pronájem části p.č. 223/1 a p.č. 232/2 o výměře 54 m2 
v k.ú. Horažďovice (díl „f“) s účinností od 01.07.2020 na dobu neurčitou a nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok 
za účelem zahrádky – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
  

11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a společností Fratego, 
s.r.o., Strakonická 945, Horažďovice (nájemce) na pronájem st.p.č. 1263 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 661 m2 v k.ú. Horažďovice s účinností od 01.07.2020 na dobu určitou 10 let, tj. do 30.06.2030 
za nájemné ve výši 45 Kč + DPH  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

 
12. schvaluje záměr směny mezi městem Horažďovice a společností Pošumaví, a.s., Střelské Hoštice 

194, kdy město Horažďovice převede do vlastnictví společnosti Pošumaví, a.s., nově vzniklý pozemek 
p.č. 2971/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1 342 m2 oddělený z p.č. 2971/1 v k.ú. 
Horažďovice a společnost Pošumaví, a.s., převede do vlastnictví města Horažďovice nově vzniklý 
pozemek p.č. 2972/2 orná půda o výměře 1 342 m2 oddělený z p.č. 2972 v k.ú. Horažďovice za cenu 
ve výši 20 Kč/m2, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny 
a vyhotovením geometrického plánu s tím, že geometrický plán na oddělení pozemků bude hrazen 
oběma účastníky řízení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  
 

13. souhlasí se zřízením sjezdu k pozemku p. č. 130/42 v k.ú. Babín u Horažďovic a umístěním garáže 
dle žádosti …………… …………… , …………………. , …………….. za podmínky, že případné 
technické úpravy na veřejném prostranství budou projednány s MěÚ, odborem investic rozvoje a 
majetku města a bude uzavřena smlouva o umístění stavby na cizím pozemku – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

14. bere na vědomí oznámení Státního pozemkového úřadu, pobočka Klatovy o splnění podmínek pro 
zahájení pozemkových úprav v části k.ú. Horažďovice (lokalita Třebomyslická ulice – Plzeňská ulice) – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

15. v rámci stavby „Svaté Pole, KT, p.č. 238-NN“:  

a) schvaluje umístění nového zemního kabelu a plastového pilíře s přípojkovou skříní do 
pozemku města Horažďovice p.č. 241 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic 

b) schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 
dohody o umístění stavby č. IV-12-0015360/1/VB v rámci stavby „Svaté Pole, KT, p.č. 238 – 
NN“ mezi městem Horažďovice (budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností INVEST 
TEL s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy (budoucí oprávněná) 

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

16. schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV pro nový odběr plánované akce ZTV Loreta mezi 
městem Horažďovice a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín a souhlasí s úhradou podílu na 
nákladech ve výši 275.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  
 

17. v záležitosti konání 41. RALLY Pačejov: 
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a) schvaluje průjezd obcemi ve správě města Horažďovice Horažďovice předměstí (mimo) – 
„Háj“ – Komušín (mimo) pro Automoto klub Pačejov v AČR při konání 41. ročníku RALLY 
Pačejov dne 28.09.2020 

b) schvaluje  průjezd obcemi ve správě města Horažďovice v úseku tratě rychlostní zkoušky 
Malý Bor – Třebomyslice v rámci 41. ročníku RALLY Pačejov dne 26.09.2020 

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

18. schvaluje uplatnění valorizace smluvního nájemného z bytů v majetku města s platností od 
01.08.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

19. v záležitosti nebytových prostor: 

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání 
Žižkova 759, Horažďovice mezi Petrem Balíčkem, Nad Nemocnicí 1137, Horažďovice, IČO: 
05373689 (nájemce) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) k 
30.06.2020  

b) schvaluje pronájem  části nebytových   prostor o výměře 440,4 m2 v prvním nadzemním 
podlaží domu čp. 757, 758, 759, Žižkova ulice, Horažďovice Petru Balíčkovi, Nad Nemocnicí 
1137, Horažďovice, IČO: 05373689 za účelem provozování prodejny železničních modelů 
včetně prodeje doplňků pro modeláře, půjčovny nářadí, vybudování stálé expozice 
železničního kolejiště, dílny pro servis modelů s „workshopovou“ dílnou na dobu určitou od 
01.07.2020 do 30.06.2030 s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok 
(prodejna, technická místnost), 400 Kč/m2/rok (sociální zařízení, šatna), 300 Kč/m2/rok (sklad, 
dílna), 142 Kč/m2/rok (expozice kolejiště) + DPH v zákonem stanovené sazbě,  schvaluje 
uzavření příslušné nájemní smlouvy  

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

20. v záležitosti pronájmu nebytových prostor Žižkova 757, Horažďovice schvaluje  uzavření dohody o 
ukončení nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi Mateřským centrem Dráčkov 3, z.s., 
se sídlem Žižkova 494, Horažďovice, IČO 22686274, zastoupené předsedou Martinou Šůsovou 
(nájemce) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) k 30.06.2020 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

21. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), …………….., Horažďovice …………… ……………. , …………..  
s účinností nájemní smlouvy od 01.07.2020 na dobu určitou do 30.06.2021 za nájemné ve výši 42,92 
Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

22. doporučuje ZM schválit Závěrečný účet DSO Horažďovicko za rok 2019 – souhlasit s hospodařením 
za rok 2019, a to bez výhrad. Vzít na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
zpracovanou krajským úřadem Plzeňského kraje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
finanční  
 

23. v záležitosti úpravy rozpočtu příspěvkové organizace schvaluje úpravu rozpočtu MŠ Na Paloučku na 
rok 2020 v položce spotřeby materiálu z důvodu pořízení čipů ovládajících zabezpečený vstup do 
budovy mateřské školy, a to zvýšením příspěvku o 20.700 Kč, který bude financován snížením 
schválených výdajů na akci MŠ Loretská  – čipový systém o 20.700 Kč – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

24. schvaluje dotaci ve výši 5.000 Kč na provoz Střediska výchovné péče Domažlice – zážitková 
pedagogika v rámci internátního pobytu pro klienty ze sociálně slabých a znevýhodněných rodin 
pořádaných v roce 2020 a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
 

25. souhlasí s realizací projektu Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
na Horažďovicku Centrem pro komunitní práci západní Čechy, Americká 7/29, Plzeň, IČO: 69461091 
v partnerské spolupráci města Horažďovice a schvaluje Dohodu o partnerství na projektu – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
 

26. v záležitosti JPO III SDHO Horažďovice:  
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a) schvaluje poskytnutí věcných darů v celkové maximální hodnotě 6.850 Kč, jako ocenění 
práce u JPO III SDHO Horažďovice a především práce během NOUZOVÝ STAV v souvislosti 
s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/, způsobující nemoc COVID-
19, na území České republiky těmto členům: …………… , …………….. ., …………….. , 
………………..  a ……………….. 

b) vyslovuje jmenovaným poděkování za jejich činnost pro město Horažďovice a ORP 
Horažďovice během koronavirové krize a za činnost ve funkci u JPO III SDH Horažďovice 

c) pověřuje realizací nákupu věcných darů a jejich předáním pracovníka bezpečnosti, OUI a 
krizového řízení  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  
 

27. schvaluje Zapojení do podpory sbírky Vojenského fondu solidarity (VFS) ke Dni válečných veteránů 
2020 a to zřízením sbírkového místa v době od pondělí 02.11. do 13.11.2020 včetně, na Městském 
úřadě Horažďovice v prostorách pokladny a podatelny a pověřuje realizací Zapojení do podpory sbírky 
Vojenského fondu solidarity (VFS) k letošnímu Dni válečných veteránů 2020 a zřízením sbírkového 
místa, pracovníka bezpečnosti, OUI a krizového řízení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
kanceláře starosty  
 

28. schvaluje  uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o poskytování technické podpory k programovému 
vybavení č. TP/2004/HR mezi městem Horažďovice a společností GEOVAP, spol. s r. o., Čechovo 
nábřeží 1790, Pardubice, IČO: 15049248, jehož předmětem je poskytování technické podpory 
k produktu Identity management za nabídkovou cenu 3.500 Kč bez DPH/měsíc (4.235 Kč 
s DPH/měsíc) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  
 

29. schvaluje uzavření Smlouvy o pracovně lékařských službách se společností  Prevenio Medico, s.r.o., 
IČO: 08439061, Prácheňská 130, Horažďovice a městem Horažďovice, jejímž předmětem je 
zabezpečení pracovně lékařské služby (PLS) dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách pro zaměstnance města – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  
 

30. schvaluje uzavření smlouvy o užívání autobusového nádraží v Horažďovicích na p.č. 2780/2 v k.ú. 
Horažďovice mezi městem Horažďovice (provozovatel) a společností ARRIVA Střední Čechy s.r.o., 
Pod Hájem 97, Králův Dvůr – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   
 

31. bere na vědomí výpověď Smlouvy o provádění prací týkajících se činností souvisejícími s provozem 
veřejného osvětlení, instalací a demontáží vánočního osvětlení, provádění revizí apod. s termínem 
ukončení smlouvy k 30.11.2020 podanou Václavem Burdou – Elektrostužby, Otavská 1031, 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
 

32. schvaluje vyřazení frankovacího stroje typu Neopost IJ 35 v pořizovací ceně 62.410 Kč z majetku 
města z důvodu nefunkčnosti a neopravitelnosti – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor správní 

 
33. doporučuje ZM projednat a schválit dohodu o započtení pohledávek mezi městem Horažďovice a 

společností Construct Consulting CZ, s.r.o., se sídlem Moskevská 3336, Most, IČO: 06169171 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

34. v záležitosti jednání RM schvaluje:  
     termíny jednání RM: 29.06.2020 ve 14:00 h 
     20.07.2020 ve 14:00 h 
     10.08.2020 ve 14:00 h 
     31.08.2020 ve 14:00 h 
     14.09.2020 ve 14:00 h 

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


