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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 39. jednání Rady města Horažďovice konaného  
29.06.2020 

 

 
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 38. schůze RM ze dne 15.06.2020 a plnění usnesení z 38. jednání RM ze dne 

15.06.2020  
 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „III/18614 Horažďovice – 
Třebomyslická ulice“ uzavřené se společností Stavitelství Kamínek, s.r.o., Líšťany 11, jehož 
předmětem je změna rozsahu díla bez navýšení ceny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

 

3. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Zámek – revitalizace parkánu“ 
uzavřené se společností Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, Nýrsko, jehož předmětem je změna 
rozsahu díla, navýšení ceny o 95.745 Kč + DPH a změna termínu plnění – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

4. schvaluje uzavření smlouvy mezi Plzeňským krajem a městem Horažďovice o poskytnutí účelové 
dotace z programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ na restaurování 
nástěnných a stropních maleb v prvním patře věže zámku ve výši 400.000 Kč – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

5. v záležitosti veřejné zakázky  „Rekonstrukce cesty Opěš - Babín“: 

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele 
stavby, 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  

c) stanovuje hodnotící komisi ve složení dle návrhu 

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

6. v záležitosti veřejné zakázky „Inovace odborné učebny chemie a počítačové učebny ZŠ Blatenská, 
Horažďovice“ bere na vědomí rozhodnutí ředitelky Základní školy Horažďovice, Blatenská 540, 
příspěvkové organizace:  

a) o přijetí nabídky společnosti AV MEDIA, a.s., Žižkova 1, České Budějovice, IČO: 48108375 na 
část „A – chemie – stavební práce“ za nabídkovou cenu 622.337,95 Kč bez DPH (801.428,92 
Kč vč. DPH), 

b) o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Český nábytek a.s., Chomutovická 1444/2, Praha, 
IČO: 2663395 na část „B – chemie – nábytek“ za nabídkovou cenu 381.780 Kč bez DPH 
(461.953,80 Kč vč. DPH), 

c) o výběru nejvhodnější nabídky společnosti AV MEDIA, a.s., Žižkova 1, České Budějovice, 
IČO: 48108375  na část „C – chemie – vybavení“ za nabídkovou cenu 459.200 Kč bez DPH 
(555.632 Kč vč. DPH) 

d) o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, 
Horažďovice, IČO: 25228978 na část „D – učebna PC - vybavení“ za nabídkovou cenu 
634.290 Kč bez DPH (767.490,90 Kč vč. DPH) 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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7. schvaluje dohodu mezi městem Horažďovice a společností Lyckeby Amylex, a.s., Strakonická 946, 

Horažďovice o převodu investorství kanalizační stoky pro veřejnou potřebu SO-11, vybudované 
v rámci stavby „Spolupráce na zlepšení využití hlízové šťávy pro výrobu krmiv“ – 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 
……………… ……………….. , ……………… , Horažďovice (kupující) na odprodej pozemku p.č. 577/8 
zahrada o výměře 5 m2 v k.ú. Veřechov za kupní cenu ve výši 150 Kč/m2 + náklady s prodejem 
související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 

9. 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 275 m2 v k.ú. Horažďovice žadatelce ……………….. ………….., 
…………….., …………….  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 kupujícím – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

 
10. v záležitosti žádosti společnosti Atrium, s.r.o., Horažďovice schvaluje záměr odprodeje pozemků p.č. 

1480/10 ostatní plocha o výměře 40 m2, p.č. 1503/2 ostatní plocha o výměře 279 m2, p.č. 1768/3 
ostatní plocha o výměře 1 440 m2 v k.ú. Horažďovice za podmínek, že budou souběžně uzavřeny: 

a) smlouva o budoucí smlouvě kupní, ze které vyplyne prodej nemovitostí až po kolaudaci 
technických opatření spočívajících v přeložce veškerých stávajících kanalizačních stok včetně 
příslušenství a aktuálně plánovaného vodovodu (předpoklad kolaudace v roce 2021) do 
podzemního kolektoru přesahujícího každou plánovanou budovu na jedné straně min. o 3 m a 
na druhé straně min. o 7,0 m s tím, že veškerá projektová příprava a realizace stavby bude 
odsouhlasena MěÚ, odborem investic, rozvoje a majetku města a provozovatelem vodovodu a 
kanalizace 

b) smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu umístění 
podzemního objektu kolektoru a inženýrských sítí vč. příslušenství a právu přístupu, průjezdu, 
opravy, údržby a obsluhy veškerých inženýrských sítí vč. příslušenství umožňující zároveň i 
otočení techniky v areálu budoucího povinného při obsluze stávající přečerpávací stanice 
odpadních vod s tím, že rozsah věcného břemene bude odsouhlasen MěÚ, odborem investic, 
rozvoje a majetku města a provozovatelem vodovodu a kanalizace, v případě souhlasu firmy 
Atrium, s. r. o., Horažďovice  

   a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města vyhotovením znaleckého posudku na 
ocenění pozemků, vyhotovením geometrického plánu, zveřejněním záměru odprodeje a přípravy 
návrhu budoucích smluv 

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

11. v záležitosti žádosti ……….. ……………… schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 35/1 ostatní 
plocha o výměře cca 130 m2 v k.ú. Boubín za cenu 150 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem 
související, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje a 
vyhotovením geometrického plánu na oddělení pozemku s tím, že cena za geometrický plán bude 
započtena do kupní ceny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

 
12. schvaluje záměr směny pozemků mezi městem Horažďovice a společností Povodí Vltavy, státní 

podnik, Holečkova 3178/8, Praha – Smíchov, kdy město Horažďovice převede do vlastnictví Povodí 
Vltavy pozemky p.č. 2763/1 vodní plocha o výměře 6 598 m2, p.č. 2764/2 vodní plocha o výměře 1 113 
m2, p.č. 2764/25 vodní plocha o výměře 692 m2, p.č. 2764/26 vodní plocha o výměře 23 m2, p.č. 
2764/28 vodní plocha o výměře 1 086 m2, p.č. 2764/31 vodní plocha o výměře 161 m2, p.č. 2764/32 
vodní plocha o výměře 4 581 m2 vše v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 635.000 Kč bez DPH a 
Povodí Vltavy převede do vlastnictví města Horažďovice pozemky p.č. 2764/11 ostatní plocha o 
výměře 3 204 m2, p.č. 1509/9 trvalý travní porost o výměře 4 474 m2 vše v k.ú. Horažďovice za kupní 
cenu ve výši 510.000 Kč bez DPH, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru směny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  
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13. souhlasí s povolením připojení sousední nemovitosti na p.č. 3139/1 v k.ú. Horažďovice k místní 

komunikaci ulice Okružní v Horažďovicích z důvodu zřízení druhého připojení pro novostavbu 
rodinného řadového domu na p.č. 3139/2 v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

14. v záležitosti stavby „Horažďovice, KT, Nábřežní-NN“:  

a) schvaluje umístění nového zemního kabelu a kabelového pilíře do pozemků města 
Horažďovice p.č. 2759/8, 2759/6, 2759/1, 2759/3, 2759/13, 2759/24, 2759/26, 2759/19, 
2695/1, 2759/27, 2759/29, 2759/18, 2681/3, 2681/11, 2681/13, 2681/12, 1488/41, 1488/45, 
1488/47, 2681/9, 2681/18, 2681/20, 2681/7 v k.ú. Horažďovice  

b) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby č. IE-12-0007786 v rámci stavby „Horažďovice, KT, Nábřežní - NN“ mezi 
městem Horažďovice (budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
Děčín – Podmokly, zastoupenou na základě plné moci společností ELEKTROINVEST 
STRAKONICE, s.r.o., Katovická 175, Strakonice (budoucí oprávněná) 

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

15. souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Sportovní v obci 
Horažďovice na p.č. 1130/8 v k.ú. Zářečí u Horažďovic pro audiovizuální tvorbu „Láska na Špičkách“ 
dne 26.07.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

16. nesouhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace ulice Trhová v Horažďovicích z důvodu 
zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo RZ: …………. , které přepravuje osobu těžce 
pohybově postiženou, a to v šíři 3,50 metru podél nemovitosti čp. 98 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

17. schvaluje poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného na období duben, květen, červen 2020 
stávajícím i budoucím žadatelům, nájemcům nebytových prostor, kteří museli kvůli krizovým 
mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19 dočasně uzavřít provozovny 
pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům alespoň v části období od 13.03.2020 do 
30.06.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

18. schvaluje pronájem bytu č. ..  (0+1), ……………… , Horažďovice (DPS) ………….. …………… , 
………………. , ……………….  s účinností nájemní smlouvy od 01.07.2020 na dobu neurčitou.  
Nájemné je ve výši 32,21 Kč/m2 do 31.07.2020, od 01.08.2020 je nájemné ve výši 33,69 Kč/m2 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

19. schvaluje pronájem bytu č. ..  (0+1), …………………. , Horažďovice …………… ……………, 
………………..  s účinností nájemní smlouvy od 01.07.2020 na dobu určitou 1 roku, tj. do 30.06.2021. 
Nájemné je ve výši 42,92 Kč/m2 do 31.07.2020, od 01.08.2020 je nájemné ve výši 44,89 Kč/m2 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

20. provádí rozpočtové opatření č. 5/2020, kterým se zvyšují příjmy o 804.020 Kč a zvyšují výdaje o 
804.020 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
  

21. v záležitosti změny dispozičního oprávnění k provádění řídící kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. 
schvaluje dispoziční oprávnění k provádění řídící kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. uvedené v 
Dodatku č. 9, který doplňuje přílohu č. 1 směrnice č. 7/2014 o finanční kontrole z 17.12.2014 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

22. v záležitosti Fondu rozvoje bydlení:  

a) revokuje usnesení 83. RM, ze dne 28.05.2018, bod č. 20 

b) schvaluje komisi pro výběrová řízení k poskytování zvýhodněných úvěrů z fondu rozvoje 
bydlení v tomto složení: 

  předseda:  Ing. Michael Forman - starosta města 
  členové:   Mgr. Ing. Pavel Vondrys - tajemník  MěÚ 
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  Ing. Marie Velková     - vedoucí finančního odboru 
  Mgr. Robert Flachs   - vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
  Ing. Josef Silovský - vedoucí odboru investic, rozvoje  a majetku města 
  Pavel Matoušek        - stavební a investiční technik 

  náhradníci: Dana Havránková      - referentka finančního odboru 
    Dana Panušková - referentka odboru výstavby a územního plánování 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   
 

23. schvaluje uzavření smlouvy se společností Pneuconex,  s.r.o., Podbabská 1112/13, Praha 6 – 
Bubeneč, IČO: 26087944 na využití systému nakládání s komunálním odpadem pro provozovnu 
Plzeňská 1070, Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   
 

24. v záležitosti příspěvkových organizací:  

a) bere na vědomí protokol o kontrole - Základní škola Horažďovice, Komenského 211, 
příspěvková organizace (čj. MH/04592/2020), Základní škola Horažďovice, Blatenská 540, 
příspěvková organizace (čj. MH/06928/2020) a Základní umělecká škola Horažďovice, 
příspěvková organizace (čj. MH/07014/2020) 

b) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Základní škola Horažďovice, 
Komenského 211, příspěvková organizace za rok 2019, IČO: 75005271 a ukládá zisk ve výši 
9.255,91 Kč převést do rezervního fondu příspěvkové organizace 

c) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Základní škola Horažďovice, 
Blatenská 540, příspěvková organizace za rok 2019, IČO: 75005557 a ukládá zisk ve výši 
113.882,59 Kč převést do rezervního fondu příspěvkové organizace 

d) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Základní umělecká škola 
Horažďovice, příspěvková organizace za rok 2019, IČO: 71294929 a ukládá ztrátu ve výši 
4.722,84 Kč pokrýt z prostředků rezervního fondu příspěvkové organizace tvořeného ze 
zlepšeného výsledku hospodaření z předchozích let 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

25. v záležitosti dotačního programu města Horažďovice „Podpora volnočasových aktivit a podpora 
činnosti neziskových organizací v roce 2020“ na návrh příspěvkové komise schvaluje poskytnutí 
dotace žadatelům:    

a) Okresní rada AŠSK ČR Klatovy, pobočný spolek, se sídlem Komenského 211, Horažďovice, 
IČO: 2340011, na organizování a zajišťování sportovních soutěží žáků v okrese Klatovy - 
nájmy sportovišť, technické zabezpečení, kancelářský materiál, nákup medailí ve výši 2.000 
Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

b) Automoto klub Pačejov v AČR, IČO: 43316476, na 41. Invelt Rally Pačejov - tisk brožur, 
dokumentů, kopírování, poštovné, monitorovací systém, hudební produkce, tisk materiálů, 
vazba a kompletace itinerářů, předstartovní show ve výši 20.000 Kč a schvaluje uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

c) ………… ……….. , ……….. …………. , na 55. ročník Horažďovické padesátky - nákup 
suvenýrových skleniček pro účastníky pochodu ve výši 4.000 Kč a schvaluje uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

d) Tělovýchovná jednota Sokol Veřechov, IČO: 48353248, na provoz kabin - elektřinu, vodu, 
topení ve výši  3.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace 

e) Tělocvičná jednota Sokol Horažďovice, IČO: 48353175, pro oddíl nohejbalu na cestovné, 
náklady na rozhodčí, pronájmy, sportovní a technické vybavení, pro oddíl stolního tenisu na 
cestovné, technické vybavení, sportovní vybavení pro mládež, Velkou cenu Horažďovic, rada 
města upravuje návrh příspěvkové komise na výši 22.000 Kč a  schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

f) Potápěči Horažďovice, IČO: 26661331, na nákup náhradních dílů, opravy a revize techniky ve 
výši 5.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
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g) ……. ………… , ………………. , na celoroční sportovní výzvu Houba Challenge – pronájmy 
sportovišť, dopravu, sportovní pomůcky, poháry a medaile ve výši 15.000 Kč a schvaluje 
uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

h) KČT, odbor Horažďovice, IČO: 75052695, na dopravu na celodenní výlet s turistickým 
pochodem – Koněpruské jeskyně, naučná stezka Zlatý kůň, Beroun ve výši 3.000 Kč a 
schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

i) …….. ………….. , ……………………, na startovné na střelecké závody ve výši 1.000 Kč a 
schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

j) Tenis klub Horažďovice, z.s., IČO: 61785377, na pronájmy haly, na nákup vnitřního i vnějšího 
vybavení tenisového areálu Lipky rada města upravuje návrh příspěvkové komise na výši 
12.000 Kč  a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

k) Fotbalový klub Horažďovice, IČO: 69981981, na dopravu mládeže, pronájmy sportovišť a 
tělocvičen, startovné na turnajích, nákup sportovních pomůcek, dětský den  rada města 
upravuje návrh příspěvkové komise na výši 32.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

l) TJ Sport Horažďovice, IČO: 47726091, na pronájem tělocvičny, startovné na závodech, 
výbavu závodníků rada města upravuje návrh příspěvkové komise na výši 17.000 Kč a 
schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

m) Motokros klub Horažďovice v AČR, IČO: 64864332, na zabezpečení závodu přeboru SMS 
(časomíra a lékařské zajištění) ve výši 5.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace 

n) Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Komenského Horažďovice, pobočný spolek, IČO: 1487442, 
na nájemné sportovišť (bazén, tělocvična) ve výši 25.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

o) …….. ………….. , ……………….. , pro volejbalový oddíl žen Horažďovice na pronájem 
tělocvičny  a sportovišť ve výši 1.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace 

p) ……. ……., ………………….. , na dopravné na ligová utkání v šipkách ve výši 1.000 Kč a 
schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

q) Tyjátr Horažďovice z. s., IČO: 64388883, na nájemné, autorské poplatky, cestovné, kostýmy, 
kulisy, scénické realizace, obnovu a modernizaci elektr. parku ve výši 20.000 Kč a schvaluje 
uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

r) Pěvecký spolek Prácheň, IČO: 70801339, na poplatek Unii českých pěveckých sborů, 
účastnický poplatek ve Vlachově Březí, dopravu na koncerty a soustředění, květiny, tisk, 
pronájem sálu, vedení účetnictví, nákup not ve výši 5.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

s) ………. ………… , ……………… ………. , na Pošumavskou dechovou hudbu Otavanka – na 
dopravu, nákup sborového oblečení, jeho částí či doplňků,  pomůcek, technických pomůcek a 
částí či součástí hudební zvukové a ozvučovací aparatury či techniky, hudebního příslušenství 
ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

t) ………. …………… ,………………. , na činnost pěveckého souboru Original Band – notový 
materiál, stojany, hudební nástroje, desky na noty, oblečení ve výši 3.000 Kč a schvaluje 
uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

u) Ševčíkův institut, z.s., IČO: 7937156 na Festival a akademii Otakara Ševčíka 2020 – 
umělecké honoráře, výpomoc na festival, management, technické zajištění, úprava webových 
stránek, náklady na propagaci ve výši 50.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace 

v) Junák – český skaut, středisko Prácheň, z. s., IČO: 43312161, na výměnu střešní krytiny 
klubovny – pronájem pracovní plošiny, okapy, háky, svody, doprava, montáž okapů a svodů 
ve výši 30.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

w) Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Prácheň Horažďovice, IČO: 66344701, na laminátor, 
laminovací fólie, kabelové propojení mezi počítačem a dataprojektorem, přímotopy, postele, 
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vysílačky, dřevěné hranoly pro rekonstrukci střechy táborové základny u   Lnářského Málkova, 
likvidaci nebezpečného odpadu ve výši 50.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

x) Spolek přátel Komušína, IČO: 6482571, na provoz kulturních a sportovních akcí, materiály, 
potřeby pro vzdělávací akce, propagaci spolku, oslavy obce ve výši 5.000 Kč a schvaluje 
uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

y) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebomyslice, IČO: 426954, na nákup - hliníkový žebřík, 
ruční nářadí, vybavení zbrojnice, gril, lednice, poháry a ceny na turnaje, odměny pro dětské 
aktivity ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace 

z) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horažďovice, IČO: 18236278, na nákup uniforem, 
stříkačky, soutěž – poháry, ceny ve výši 20.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

aa) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Komušín, IČO: 65579143, na oslavy SDH a obce, 
dětský den, Mikulášská nadílka, uniforma pro starostu okrsku, konstrukce pro stavbu máje ve 
výši 8.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

bb) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Boubín, IČO: 65579101, na sekací traktor Starjet pro 
údržbu travních ploch v obci Boubín ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

cc) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horažďovická Lhota, IČO: 65579127, na pořízení 
zdravotní pomůcky pro speciální cvičení, uniformy ve výši 8.000 Kč a schvaluje uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

dd) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Veřechov, IČO: 65579178, na dětský karneval, dětský 
den – ceny do soutěží, tombola, dovybavení výstroje a výzbroje pro nově vzniklé ženské 
hasičské družstvo ve výši  8.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace 

ee) Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Horažďovice, IČO: 62633074, na udržení a 
zlepšení zdravotního stavu včelstev – léčiva a léčení včelstev ve výši 5.000 Kč a schvaluje 
uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

ff) Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, místní spolek Horažďovice, z.s., IČO: 
75041731, na přepravní boxy na zasílání holubů na závody ve výši 1.000 Kč a schvaluje 
uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

gg) Myslivecký spolek Prácheň Horažďovice, IČO: 61784915, na nákup obilí na přikrmování 
zvěře, nájem honitby, údržbu světelných ohradníků ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

hh) Myslivecký spolek Myť Třebomyslice, IČO: 47730811, na nákup obilí na přikrmování zvěře, 
nájem honitby, pistole k instalaci pachových ohradníků, pachová pěna, ostatní materiál na 
světelná zradidla ve výši 2.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace 

ii) Spolek občanů Horažďovic - Předměstí, IČO: 02380307, na provoz a údržbu sportovního 
areálu – nákup a pokládka tenis. čar, antuka, elektřina, voda, benzin do sekačky, dětský den + 
drakiáda, barvy, ředidlo, štětce, postřik rada města upravuje návrh příspěvkové komise na 
výši  10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

jj) …… …………. , …………… na akce v Babíně (pouťový volejbal, soutěž v chytání ryb) – 
odměny pro soutěžící, elektronický terč k šipkám ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

kk) Svaz zdravotně postižených – Šumava – Klub Horažďovice, IČO: 72053526, na činnost 
spolku – autobusová doprava na výlet, rekondice, masáže, pedikúra ve výši 10.000 Kč   a 
schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

ll) Spolek rodáků a příznivců Horažďovic, města pod starobylou Práchní, z.s., IČO:  72060620, 
na činnost spolku – doprava na autobusové zájezdy ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 



 7 

mm) KČT, oblast Plzeňského kraje, IČO: 45331995, pro značkařský obvod Sušice - na opravu a 
údržbu turistického značení v okolí města Horažďovice – nákup nářadí a potřeb pro značkaře, 
značkařské příkazy pro údržbu ve výši 2.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

26. schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu 
„Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2020“ ve 
výši 50.000 Kč na projekt „Lavička rodáků“ a schvaluje přijetí účelové dotace – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

27. schvaluje Prohlášení o spolupráci v sociální oblasti mezi Plzeňským krajem, městem Horažďovice a 
společností SeneCura  – za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města  
 

28. v záležitosti konkurzního řízení na místo ředitele ZŠ Komenského:  

a) bere na vědomí zápis z konkurzního řízení na místo ředitele Základní školy Horažďovice, 
Komenského 211, příspěvková organizace ze dne 18.06.2020 

b) jmenuje s účinností od 01.08.2020 Mgr. Marcelu Šmrhovou, Svéradice 48, ředitelkou 
Základní školy Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace 

c) určuje plat ředitelce Základní školy Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace 
Mgr. Marcele Šmrhové dle přílohy návrhu usnesení. Vydává  platový výměr s účinnosti 1. 
srpna 2020, je vydán v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízením 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
v platném znění  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

29. revokuje usnesení 35. RM ze dne 27.04.2020, bod č. 4 a) týkající se záměru pronájmu p.č. 1780/4, 
p.č. 1775/9 v k.ú. Horažďovice z důvodu využití pozemků jako zařízení staveniště po dobu 
rekonstrukce Strakonické ulice v Horažďovicích – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města   
 

30. schvaluje poskytnutí investiční dotace DSO Horažďovicko, IČO: 2270935 ve výši 10.264 Kč na 
pořízení 1 ks velkoobjemového kontejneru o objemu 6 m3 ve společném projektu „Velkoobjemové 
kontejnery pro svoz BRKO v DSO Horažďovicko“ a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

31. v záležitosti jednání RM schvaluje:  
     termíny jednání RM: 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   
  


