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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 41. jednání Rady města Horažďovice konaného  
10.08.2020 

 

 
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 ze 40. schůze RM ze dne 20.07.2020 a plnění usnesení ze 40. jednání RM ze dne 

20.07.2020  
 

2. schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Revitalizace sportovního areálu Lipky, I. etapa – tréninkové 
hřiště“ do programu MMR ČR Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, DT -  Podpora budování a 
obnovy míst aktivního odpočinku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

 

3. bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v 
rámci Integrovaného regionálního operačního programu na akci „Snížení energetické náročnosti DPS 
1061, Horažďovice“ ve výši 3.246.707,95 Kč při předpokládaných nákladech 10.307.009,37 Kč 
způsobilých výdajů (celkové náklady cca 15 mil. Kč) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 
 

4. v záležitosti veřejné zakázky  „Vodovody – úpravna vody Horažďovice“: 

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zpracovatele 
projektové dokumentace a související inženýrské činnosti  akce, 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 (varianta: 
stanovuje zadání zakázky formou otevřené soutěže) 

c) stanovuje hodnotící komisi ve složení dle návrhu  

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

5. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, IČO: 26018055 na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce cesty Opěš - 
Babín“ zadávané dle § 31 obecné výjimky ze  zákona č. 134/2016 Sb. za nabídkovou cenu 
3.256.674,41 Kč bez DPH (3.940.576,04 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
 

6. odkládá rozhodnutí o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace 
stavby „Rekonstrukce sokolovny Horažďovice“ včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru 
uzavřené s Ing. arch. MgA. Jiřím Bízou, Na usedlosti 387/21, Praha 4, jehož předmětem je změna 
rozsahu díla a navýšení ceny o 497.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

7. v záležitosti pozemku p.č. 832/63 v k.ú. Horažďovice bere na vědomí oznámení ……….. …………, 
………….., ……………  a revokuje usnesení 37. RM ze dne 01.06.2020, bod č. 28, písm. a) – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
  

8. bere na vědomí informaci o nepřijetí žádné nabídky na odprodej nově vzniklých pozemků p.č. 36/5 
ostatní plocha o výměře 935 m2 v k.ú. Boubín, p.č. 36/6 ostatní plocha o výměře 992 m2 v k.ú. Boubín, 
p.č. 36/7 ostatní plocha o výměře 1 095 m2 v k.ú. Boubín veřejnou dvoukolovou soutěží na odprodej 
pro výstavbu rodinného domu a informaci o novém zveřejnění všech pozemků za stejných podmínek – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
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9. v  záležitosti pronájmu pozemků st. p. č. 1263 a části pozemku 1780/2 vše k.ú. Horažďovice:  

a) revokuje usnesení 38. RM ze dne 15.06.2020, bod č. 11 a usnesení 40. RM ze dne 
20.07.2020, bod č. 15 

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a společností 
Fratego s.r.o., Strakonická 945, Horažďovice, IČO: 09020918 (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 30.6.2030, za nájemné ve výši 45 Kč/m2/rok (neplátci 
DPH) 

c) schvaluje záměr pronájmu části p.č. 1780/2 ostatní plocha o výměře 190 m2 v k.ú 
Horažďovice dle zákresu a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru pronájmu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
10. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 3135 v k.ú. Horažďovice po dobu provádění 

stavby „I/22 Horažďovice – průtah“ mezi městem Horažďovice a společností Atrium, s.r.o., Strakonická 
1056, Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
  

11. souhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace – chodníku na Mírovém náměstí 
v Horažďovicích, v úseku před čp. 4, z důvodu umístění venkovního zařízení pro hosty provozovny 
„Kebab house“ v termínu od 01.08.2020 do 31.10.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

 
12. nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo RZ: ……………., které přepravuje 

osobu těžce pohybově postiženou dle zákresu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

13. v  rámci stavby „Horažďovice, KT, obchodní centrum – VN, NN“: 

a) schvaluje umístění nového zemního kabelu do pozemku města Horažďovice p.č. 1194/5 
v k.ú. Zářečí u Horažďovic 

b) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby č. IV-12-0015580/VB/3 v rámci stavby „Horažďovice, KT, obchodní centrum – 
VN, NN“ mezi městem Horažďovice (budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností MARTIA 
a.s., Klínovecká 998, Ostrov (budoucí oprávněná) 

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

14. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014975/VB/1 k akci 
„Horažďovice, KT, pč. 238/45 – NN“ mezi městem Horažďovice (povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly, zastoupenou na základě plné moci společností 
MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice (oprávněná) za jednorázovou náhradu ve 
výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  
 

15. souhlasí s podnájmem části nebytových prostor Mírové náměstí 19, Horažďovice spolku Svatojánci 
z.s. s platností od 01.09.2020 na dobu neurčitou  za podmínky, že budou respektována ustanovení 
nájemní smlouvy ze dne 14.06.1999 a 15.04.2003 a bude doložena podnájemní smlouva o podnájmu 
nebytových prostor mezi Sborem Křesťanské společenství Horažďovice, Mírové náměstí 19, 
Horažďovice, IČO: 73631159 (nájemce) a Svatojánci z.s., se sídlem Hrádek 36, IČO: 03749193 
(podnájemce) jako příloha k platné nájemní smlouvě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  
 

16. v  záležitosti pronájmu nebytových prostor Blatenská 311, Horažďovice schvaluje  uzavření dohody o 
ukončení nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání mezi Martinou Baarovou, Žižkova 757, 
Horažďovice, IČO: 61340936 (nájemce) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(pronajímatel) k 31.08.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  
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17. v záležitosti vymáhání pohledávky schvaluje odložení  podání  návrhu  na  exekuční  vymáhání  
pohledávky  za dlužníkem Wilhelm Pierre-Marie Waldvogel, Langentannenstrasse 21,  8803  
Rüschlikon, Schweiz, bývalým nájemcem  nebytových  prostor  Strakonická ulice 372, Horažďovice 
maximálně na 2 roky – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

18. schvaluje pronájem bytu č …  (1+1), ……………… , Horažďovice (DPS) ………… ………….. , 
……………… , …………..  s účinností nájemní smlouvy od 01.09.2020 na dobu neurčitou za 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 (DPS) …………… ………..  , 
………………..  s účinností nájemní smlouvy od 01.09.2020 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 
33,69 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

20. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. ..  (2+1), …………………. , Horažďovice ………… 
……………..  na dobu dvou let s platností od 01.09.2020 do 31.08.2022 za nájemné ve výši 43,43 
Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

21. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. ..  (2+1), ……………….. , Horažďovice manželům ………. 
a ……….. ……………  na dobu dvou let s platností od 01.09.2020 do 31.08.2022 za nájemné ve výši 
43,43 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
 

22. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. .. (2+1), ……………… , Horažďovice …………. ………..  
na dobu dvou let s platností od 01.09.2020 do 31.08.2022 za nájemné ve výši 43,43 Kč/m2 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

23. schvaluje zařazení do evidence uchazečů o pronájem obecního bytu žádost ………… ………., 
………………… , ……………………  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  
 

24. schvaluje zvláštní užívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí v Horažďovicích dne 
27.08.2020  pro Českou pirátskou stranu pro umístění autobusu z důvodu volební kampaně – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
  

25. schvaluje zvláštní užívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí v Horažďovicích ve dnech od 
07.09.2020 do 05.10.2020 pro Regionální sdružení ODS Plzeňského kraje, Sady 5. května 44, Plzeň k 
umístění reklamního baneru v rámci předvolební kampaně – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor finanční  
 

26. předložené usnesení nebylo schváleno (týkalo se zvláštního užívání veřejného prostranství 
v prostorách skateparku Na Lipkách v Horažďovicích) 
 

27. jmenuje Mgr. Davida Tumu, Ph.D., Mgr. Michaela Baštu a P. ThLic. Mariusze Piwowarczyka členy 
pracovní skupiny pro Program regenerace Městské památkové zóny Horažďovice – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 
 

28. doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 400.000 Kč Římskokatolické farnosti Horažďovice, 
Mírové náměstí 10, Horažďovice, zastoupené administrátorem farnosti P. ThLic. Mariuszem 
Piwowarczykem, na akci obnovy krytiny a krovu na severovýchodní boční lodi kostela sv. Petra a 
Pavla, Mírové náměstí, r. č. 21979/4-2912 ÚSKP, kterou město získalo na základě Rozhodnutí 
Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón na rok 2020 ze dne 31.07.2020, č. j. MK 48124/2020 OPP a uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 
 

29. schvaluje poskytnutí dotace ZKD Sušice, náměstí Svobody 135, Sušice, IČO: 00031968 na podporu 
financování prodejny v Třebomyslicích, a to úhradu nákladů spotřeby energií a na opravy ve výši 
10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

30. doporučuje ZM schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Horažďovice, Blatenská 
540, příspěvková organizace, IČO: 75005557 ve výši 2.967.655,62 Kč na předfinancování projektu 
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CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011115 Inovace odborné učebny chemie  a na předfinancování projektu 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011130 Inovace počítačové učebny a schválit uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK  
 

31. u příspěvkové organizace Křesťanské MŠ DUHA souhlasí se zvýšením příspěvku na dofinancování 
projektu „Ostrov objevů – ekovýchovná zahrada KMŠ Horažďovice v přírodním stylu“ ve výši 75.000 
Kč, z toho investičním příspěvkem zřizovatele ve výši 24.740 Kč a ve výši 50.260 Kč z neinvestičního 
příspěvku roku 2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

32. schvaluje podání žádosti Křesťanské mateřské školy DUHA, Horažďovice, příspěvková organizace o 
individuální dotaci Plzeňského kraje na úhradu vzniklých nákladů při zajištění péče o děti ve věku 3-10 
let v době nouzového stavu, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 
odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

33. v záležitosti vyřazení majetku příspěvkové organizace souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení 
drobného dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Blatenská v pořizovací hodnotě 53.500 Kč – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

34. v záležitosti MŠ Na Paloučku souhlasí s užíváním části nebytových prostor v MŠ Na Paloučku a 
souhlasí s předloženou „Smlouvou o užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi MŠ Na 
Paloučku a Josefem Šteflíkem, Nová Ves 39, Švihov, dále mezi MŠ Na Paloučku a Martinem 
Zámečníkem, Láskova 1802, Praha 11, mezi MŠ Na Paloučku a Radkou Lečovou Prosserovou, 
Předměstí 501, Horažďovice, mezi MŠ Na Paloučku a Olinou Korousovou, Husovo náměstí 148, 
Horažďovice, mezi MŠ Na Paloučku a Mgr. Hanou Kotálovou, Žižkova 189, Katovice a mezi MŠ Na 
Paloučku a Dyscentrum-Strakonice, Chelčického 555, Strakonice – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK  
 

35. v záležitosti kácení zeleně:  

a) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks vrby u náhonu na Zářečí na pozemku p. č. 2464/2 v k. 
ú. Zářečí u Horažďovic 

b) schvaluje  kácení 1 ks zimolezu a 1 ks šeříku v parčíku před ZŠ Blatenská na parcele č. 843 
v k. ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 
  

36. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava čp. 19, Horažďovice“ 
uzavřené se společností STAFIS – KT s.r.o., Pačejov – nádraží 74, jehož předmětem je etapizace 
stavby s konkretizací termínů plnění – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 
 

37. schvaluje úhradu členského příspěvku na rok 2020 města Horažďovice ve výši 2.000 Kč sdružení 
Prácheňsko, z.s.p.o. za členství ve spolku Turistická oblast Pošumaví z.s. – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   
 

38. v záležitosti dotačního programu MV ČR „Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství 
a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019“ odkládá 
rozhodnutí ohledně postupné realizace jednotlivých opatření doporučených v závěrech zhodnocení 
zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako 
měkkých cílů – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty 
 

39. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
     termíny jednání RM:   31.08.2020 ve 14:00 h 
     14.09.2020 ve 14:00 h  
     05.10.2020 ve 13:00 h 
     19.10.2020 ve 14:00 h 
     09.11.2020 ve 14:00 h 
     23.11.2020 ve 14:00 h 
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  termín jednání ZM: 14.09.2020 v 18:00 h 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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


