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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 40. jednání Rady města Horažďovice konaného  
20.07.2020 

 

 
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 39. schůze RM ze dne 29.06.2020 a plnění usnesení z 39. jednání RM ze dne 

29.06.2020  
 

2. schvaluje uzavření smlouvy mezi Plzeňským krajem a městem Horažďovice o poskytnutí účelové 
dotace z programu „Obnova původního řešení nemovitostí a drobných staveb na území památkových 
rezervací a zón 2020“ na opravu čp. 19 v Horažďovicích ve výši 150.000 Kč – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 

3. schvaluje uzavření smlouvy mezi Plzeňským krajem a městem Horažďovice o poskytnutí účelové 
dotace z programu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020“ 
na opravu havarijního stavu vodovodu v Rybářské ulici ve výši 600.000 Kč – 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 „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a 
staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území 
Plzeňského kraje“ na úpravy návesní kaple v Babíně u Horažďovic ve výši 30.000 Kč – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

5. schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 1153/9 ostatní plocha zeleň o výměře 12 508 m2 v k.ú. 
Horažďovice pro výstavbu Domova seniorů a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru odprodeje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  
 

6. bere na vědomí informaci o nepřijetí žádné nabídky na odprodej nově vzniklé p.č. 832/70 zahrada o 
výměře 1 125 m2 v k.ú. Horažďovice veřejnou dvoukolovou soutěží na odprodej pro výstavbu 
rodinného domu a informaci o novém zveřejnění za stejných podmínek od 02.07.2020 do 11.08.2020 – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

7. v záležitosti akce „Komušín - rekonstrukce obecního domu čp. 69“ zastavuje přípravné práce na akci a 
schvaluje odmítnutí dotace Plzeňského kraje. Dokončení projektové dokumentace tím není dotčeno – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
  

8. schvaluje uzavření smlouvy 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 
3.760 Kč + DPH za specifikovaný rozsah v rámci akce „Rekonstrukce obecního domu čp. 69 Komušín“ 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 

9. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) a 
………….. …………. , …………. , ……………..  (kupující) na odprodej bytové jednotky č. 268/..  na 
st.p.č. 1038 v k.ú. Horažďovice, ulice Plzeňská v Horažďovicích, se spoluvlastnickým podílem 
663/6060 na domě čp. 268 a st.p.č. 1038 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 828.750 Kč + 
náklady s prodejem související s tím, že kupní cena bude uhrazena do 3 měsíců po schválení prodeje 
ZM – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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10. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) a 
……….. ……………. , …………….. , …………….  (kupující) na odprodej bytové jednotky č. 786/..  na 
st.p.č. 723 v k.ú. Horažďovice, ulice Mayerova v Horažďovicích, se spoluvlastnickým podílem 
514/8786 na domě čp. 785 a 786 a st.p.č. 723 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 745.300 Kč + 
náklady s prodejem související s tím, že kupní cena bude uhrazena do 3 měsíců po schválení prodeje 
ZM – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
  

11. v  záležitosti narovnání majetkových vztahů v obci Babín doporučuje ZM:  

a) projednat a schválit odkup podílu ve výši 1/12 z pozemků st.p.č. 47 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 10 m2,  st.p.č. 50 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 75 m2, nově vzniklé 
p.č. 18/3 ostatní plocha o výměře 12 m2 oddělené z p.č. 18/2, dílu „c“ o výměře 7 m2 
odděleného z p.č. 400 a sloučeného do p.č. 364/1 vše v k.ú. Babín u Horažďovic od 
………….. ………… , …………. za kupní cenu ve výši 2.929 Kč + náklady s prodejem 
související 

b) schválit uzavření kupní smlouvy na nemovité věci mezi ……… ………….. , ………. ……..  
(prodávající) a městem Horažďovice (kupující) 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
12. v  záležitosti žádosti manželů …………………. , …………..  odkládá rozhodnutí ohledně záměru 

odprodeje st.p.č. 53 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m2 v k.ú. Veřechov včetně stavby bez 
č.p./č.e v obci Veřechov za účelem zřízení skladovacích prostor – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

13. v záležitosti žádosti ………. …………….  odkládá rozhodnutí ohledně směny části p.č. 209/1 ostatní 
plocha o výměře cca 30 m2 v k.ú. Horažďovice z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví …………. 
…………… , …………….., …………..  a zároveň převod části p.č. 209/2 ostatní plocha o výměře cca 
30 m2 v k.ú. Horažďovice z vlastnictví ……………. , ………….. , …………….  do vlastnictví města 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

14. v záležitosti pozemku p.č. 832/63 v k.ú. Horažďovice revokuje usnesení 37. RM ze dne 01.06.2020, 
bod č. 28, písm. b. (na žádost žadatele) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

15. neschvaluje snížení nájemného za st.p.č. 1263 v k.ú. Horažďovice (spol. Fratego) a potvrzuje 
usnesení 38. RM ze dne 15.06.2020, bod č. 11 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

16. schvaluje uzavření smlouvy o umístění zařízení č. SUZB/6032/2020 mezi společností ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, Děčín (poskytovatel) a městem Horažďovice (uživatel) týkající se umístění 
veřejného osvětlení na 1 podpěrném bodu vedení nn v obci Veřechov na dobu neurčitou a bezúplatně 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

17. schvaluje uzavření dodatku č. 3 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 a snížení ceny o 259.501,55 Kč + DPH – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

18. schvaluje ve veřejném zájmu uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
9900107443/1/BVB  mezi městem Horažďovice (budoucí povinný) 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 (budoucí oprávněná) za účelem zřízení plynovodu a plynovodní přípojky v 
rámci akce „Zámek Horažďovice - rekonstrukce ÚT" – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  
 

19. bere na vědomí platnost smlouvy o nájmu vodohospodářského majetku ve vlastnictví města 
Horažďovice a smlouvy o provozování kanalizačních sítí ve vlastnictví města Horažďovice ve 
vybraných lokalitách: Babín, Boubín, Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté Pole, Třebomyslice a 
Veřechov uzavřených mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a společností ČEVAK, a.s., Severní 
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2264/8, České Budějovice (nájemce) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  
 

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

21. schvaluje pronájem  bytu č. .. (2+1), ………………. , Horažďovice ………….. ……………. , 
………………. , ……………  s účinností nájemní smlouvy od 01.08.2020 na dobu určitou do 
31.07.2021  za nájemné ve výši 44,89 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  
 

22. schvaluje znovupřidělení bytu č. .. (2+1), ……………….  , Horažďovice ……….. ………… , 
……………… , …………..  na dobu určitou od 01.08.2020 do 31.10.2020 za nájemné ve výši 44,89 
Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

23. v bytových záležitostech:  

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (2+1), …………….. , 
Horažďovice s …………. ………   ke dni 31.08.2020 

b) schvaluje pronájem bytu č….  (2+1), ……………., Horažďovice ……… …………. , 
……………… s účinností nájemní smlouvy od 01.08.2020 na dobu neurčitou za nájemné ve 
výši 44,89 Kč/m2 

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

24. schvaluje Řád veřejného pohřebiště města Horažďovice vydaný v souladu s ustanovením § 19 
zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor správní 
 

25. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. ..  (2+1), ………… , Horažďovice 
s ………. …………….  ke dni 31.08.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

26. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu  č. ..  (2+1), …………….. , Horažďovice 
s …………. ………………  ke dni 31.08.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

27. provádí rozpočtové opatření č. 6/2020, kterým se zvyšují příjmy o 251.250 Kč a zvyšují výdaje o 
251.250 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
  

28. schvaluje zvláštní užívání veřejného prostranství před kavárnou „Kafáč u Pejska“ v Horažďovicích, ul. 
Monsignora Fořta 69 k umístění venkovního posezení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
finanční  
 

29. schvaluje zvláštní užívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí v Horažďovicích dne 
02.09.2020 pro Politické hnutí ANO za účelem konání předvolebního setkání s voliči – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   
 

30. schvaluje poskytnutí dotace spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horažďovická Lhota, IČO: 
65579127 ve výši 8.000 Kč na financování elektrické energie, vodného a stočného provozované 
obecní budovy a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

31. schvaluje u ZŠ Blatenská odpisový plán pořízeného dlouhodobého hmotného majetku – podlahový 
mycí stroj v pořizovací hodnotě 57.901 Kč, s dobou odpisování 10 let (CZ-CPA 27.90.11), interaktivní 
tabule v pořizovací hodnotě 82.834 Kč, s dobou odpisování 10 let (CZ-CPA 26.40.34) a mobilní 
audioset v pořizovací hodnotě 54.336 Kč, s dobou odpisování 10 let (CZ-CPA 26.40.42). Odpisy 
provedené v letošním roce ve výši 13.969 Kč bude příspěvková organizace krýt ze schváleného 
neinvestičního příspěvku na rok 2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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32. v záležitosti bezpečnostního auditu odkládá žádost ZŠ Komenského o dořešení bezpečnosti dle 
bezpečnostního auditu města Horažďovice a vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle ZŠ Blatenská – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

33. schvaluje složení redakční rady zpravodaje Obzor: předseda Ing. Hana Kalná – místostarostka a další 
členové: Mgr. Ing. Pavel Vondrys – tajemník MěÚ, Jitka Chalupná – referent odboru PPŠK – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

34. schvaluje uzavření smlouvy mezi Plzeňským krajem a městem Horažďovice o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora činnosti informačních center na území 
Plzeňského kraje pro rok 2020“ ve výši 14.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá organizační 
složka Městské muzeum  
 

35. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
     termíny jednání RM:   10.08.2020 ve 13:00 h 
     31.08.2020 ve 14:00 h 
     14.09.2020 ve 14:00 h  
     05.10.2020 ve 14:00 h 
 

     termín jednání ZM:    14.09.2020 v 18:00 h 
 

 
 

 
 
 
 
 

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


