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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 42. jednání Rady města Horažďovice konaného  
31.08.2020 

 
 
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 41. schůze RM ze dne 10.08.2020 a plnění usnesení ze 41. jednání RM ze dne  

10.08.2020  
 

2. v záležitosti akce „Vodovody – úpravna vody Horažďovice“: 
a) přijímá nabídku společnosti EKOEKO s r.o., Senovážné náměstí 1, České Budějovice, IČO: 

25184750 na zhotovení projektové dokumentace akce ve stupni DUR, zadávané dle § 31 
výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., za 
nabídkovou cenu 1.475.000 Kč bez DPH (1.784.750 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření 
příslušné smlouvy o dílo 

b) ukládá s ohledem k termínům plnění zahrnout náklady ve výši 1.784.750 Kč do návrhu 
rozpočtu na rok 2021, případně do rozpočtového provizoria 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

3. v záležitosti stavby „Snížení energetické náročnosti DPS 1061, Horažďovice“: 
a) schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Snížení energetické 

náročnosti DPS 1061, Horažďovice“ uzavřené se společností H a T, spol. s r.o., Komenského 
373, Strakonice, jehož předmětem je změna rozsahu díla, lhůt plnění a navýšení ceny o 
826.795 Kč + DPH 

b) schvaluje přesun částky 950.820 Kč, která je zahrnuta do rozpočtového opatření č. 7, 
z nespecifikované neinvestiční rezervy rozpočtu města na akci „Snížení energetické 
náročnosti DPS 1061, Horažďovice“ 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

4. bere na vědomí zájem společnosti SeneCura Holding, s.r.o., Ke Smíchovu 1144/144, Praha 5 – 
Slivenec o odkup pozemku p.č. 1153/9 ostatní plocha zeleň o výměře 12 508 m2 v k.ú. Horažďovice a 
pověřuje vedení města dalším jednáním se společností SeneCura Holding, s.r.o. – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

5. 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 pozemku pro výstavbu 
rodinného domu a dále informaci o novém zveřejnění za stejných podmínek – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

  
6. v  záležitosti narovnání majetkových vztahů v obci Babín: 

a) revokuje usnesení 40. RM,  ze dne 20.07.2020, bod č. 11 
b) doporučuje ZM 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. 18/4 ostatní plocha o výměře 12 m2 oddělené z p.č. 18/2, nově 
vzniklé p.č. 400/2 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 7 m2 oddělené z p.č. 400 vše 
v k.ú. Babín u Horažďovic od ………… …………. , …………… ………….  za kupní cenu ve 
výši 2.929 Kč + náklady s prodejem související a schválit uzavření kupní smlouvy na 
nemovité věci mezi ……….. ………. , ……………….  (prodávající) a městem Horažďovice 
(kupující) 
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c) doporučuje ZM projednat a schválit směnu mezi 1) ………. …….., …………. , …………. , 2) 
……….. …………. , ………… , ……………  (prvá smluvní strana) a městem Horažďovice 
(druhá smluvní strana), kdy město Horažďovice převádí do spoluvlastnictví …………..  a 
……………..  (každému jednu ideální polovinu) nově vzniklý pozemek p.č. 364/17 ostatní 
plocha o výměře 58 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic oddělený z p.č. 364/4 v k.ú. Babín u 
Horažďovic, ……….. …………..  převádí do vlastnictví města Horažďovice podíl o velikosti 
jedné třetiny nově vzniklého pozemku p.č. 18/4 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Babín u 
Horažďovic odděleného z p.č. 18/2 v k.ú. Babín u Horažďovic, podíl o velikosti jedné třetiny 
nově vzniklého pozemku p.č. 400/2 ostatní plocha o výměře 7 m2 odděleného z p.č. 400 v k.ú. 
Babín u Horažďovic, ……….. ……………..  převádí do vlastnictví města Horažďovice podíl o 
velikosti jedné třetiny nově vzniklého pozemku p.č. 18/4 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k.ú. 
Babín u Horažďovic odděleného z p.č. 18/2 v k.ú. Babín u Horažďovic, podíl o velikosti jedné 
třetiny nově vzniklého pozemku p.č. 400/2 ostatní plocha o výměře 7 m2 odděleného z p.č. 
400 v k.ú. Babín u Horažďovic a schválit uzavření směnné smlouvy mezi 1) ………… 
………., …………., ………..  2) ……………. …………. , ……………. , …………….  (prvá 
smluvní strana) a městem Horažďovice (druhá smluvní strana), kdy ……… …………..  uhradí 
městu Horažďovice doplatek ve výši 3.400 Kč a ……….. …………….  uhradí městu 
Horažďovice doplatek ve výši 3.400 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

7. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) 
a …………. ………… , …………….  (kupující) na odprodej nově vzniklého pozemku p.č. 1207/10 
ostatní plocha jiná plocha o výměře 48 m2 v k.ú. Veřechov odděleného z p.č. 1207/1 a p.č. 1518 v k.ú. 
Veřechov za kupní cenu ve výši 11.435 Kč + náklady s prodejem související – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
  

8. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce cesty Opěš - 
Babín“ uzavřené se společností ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, IČO: 26018055, jehož předmětem je 
etapizace stavby s konkretizací termínů plnění – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 
9. rozhodla o přijetí nabídky společnosti ARCHAIA Jih o.p.s., Třída Míru 144,  Český Krumlov, IČO: 

26108470 na výkon archeologického výzkumu formou dohledu stavby „Rekonstrukce cesty Opěš - 
Babín“ za nabídkovou cenu 13.600 Kč bez DPH (16.456 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné 
smlouvy o dílo – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 
10. v  záležitosti stavby „Horažďovice, KT, Nábřežní, pč. 1497/19 – NN“:  

a) schvaluje umístění nového kabelového vedení NN do pozemků města Horažďovice p.č. 
1484/2, p.č. 1484/4 v k.ú. Horažďovice 

b) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby č. IV-12-0016709 v rámci stavby „Horažďovice, KT, Nábřežní, p.č. 1497/19 - 
NN“ mezi městem Horažďovice (budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností Senergos, 
a.s., Družstevní 452/13a, Ostopovice (budoucí oprávněná) 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
  

11. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014348/1 k akci 
„Horažďovice, KT, Strakonická p.č.st.1/2 - NN“ mezi městem Horažďovice (povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností JH 
projekt s.r.o., Národních mučedníků 196, Klatovy (oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 
Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 
12. nesouhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace na Mírovém náměstí v Horažďovicích, 

v úseku před vjezdem do ulice Hradební v Horažďovicích, za účelem umístění reklamního zařízení – 
reklamního stojanu typu „A“ v ulici Hradební  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

13. v záležitosti konání 41. RALLY Pačejov: 
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a) souhlasí s uzavírkou části místní komunikace – Mírové náměstí v Horažďovicích (prostor 
před MěÚ) dne 26.09.2020 od 12:00 do 24:00 hod z důvodu konání doprovodné kulturní akce 
k rallye 

b) souhlasí s uzavírkou ulic Ševčíkova – Mírové náměstí – Havlíčkova – Prácheňská dne 
27.09.2020 od 7:00 do 19:00 hod. z důvodu startu a cíle rallye na náměstí v Horažďovicích 

c) souhlasí s uzavírkou ulic Ševčíkova – Mírové náměstí – Havlíčkova – Prácheňská dne 
28.09.2020 od 12:00 do 17:00 hod. z důvodu startu a cíle rallye na náměstí v Horažďovicích 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

14. souhlasí s umístěním symbolického místa „Modlitba“ na pozemku p.č. 377/4 v k.ú. Babín u 
Horažďovic (dle návrhu) v rámci projektu Vintířova stezka – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor IRMM  
 

15. bere na vědomí oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Modernizace tratě Horažďovice 
předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo)“, posuzované podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
jeho zveřejnění na úřední desce a stránkách města – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
IRMM  
 

16. souhlasí s provedením technického zhodnocení nájemcem v předpokládané výši 5.000 Kč 
v nebytovém prostoru Mírové náměstí čp. 2 a čp. 3,  Horažďovice, nájemce Česká pošta, s.p., 
Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČO: 47114983 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

17. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (2+1), ……….. , …………..  
s manželi ………….  a ………… …………  ke dni 31.08.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor IRMM  
 

18. schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. .. (2+1), …………………. , Horažďovice 
……………….  ke dni k 31.08.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

19. schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu  č. ..   (0+1), …………….. , Horažďovice s ……….. 
…………... ke dni 31.08.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

20. neschvaluje pronájem  bytu č. ..  (2+1), ……………… , Horažďovice ……………… ………………  – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

21. provádí RO č. 7/2020, kterým se zvyšují příjmy o 8.626.060 Kč a zvyšují výdaje o 8.626.060 Kč – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
  

22. v záležitosti rozpočtu města na rok 2020 doporučuje ZM: 
a) schválit čerpání rozpočtu k 30.06.2020 
b) vzít na vědomí RO roku 2020 číslo 1/2020-3/2020, 5-7/2020 
c) schválit RO č. 8/2020, kterým se snižují příjmy o 1.021.850 Kč, zvyšují výdaje o 23.978.150 a 

zvyšuje se schodek rozpočtu o 25.000.000 Kč na 124.000.000 Kč. Zvýšení schodku je kryto 
přijatým investičním úvěrem 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

23. doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 50.000.000 Kč se splatností 10 let mezi 
městem Horažďovice a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČO: 45244782 s 
pevnou úrokovou sazbou 1,19 p.a. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

24. schvaluje zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2033 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

25. doporučuje ZM schválit Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných úvěrů z Fondu 
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 26.08.2020 s návrhem komise na poskytnutí úvěru ……….. 
…………….. , ……………… , ……………. úvěr ve výši 100 tis. Kč se splatností 5 let a úrokovou 
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sazbou 1,0 % p.a. a úvěr ve výši 80 tis. Kč se splatností 4 roky a úrokovou sazbou 1,5 % p.a. – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   
 

26. v záležitosti daňového poradenství:  
a) bere na vědomí dohodu o ukončení smlouvy o daňovém poradenství uzavřenou dne 

18.12.2013 mezi městem Horažďovice a  společností TAX ELVA s.r.o., se sídlem Na Terase 
1872, Tachov, IČO:  26367998 k 31.08.2020 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytování daňového poradenství se společností  ACCONT 

s.r.o.,  se sídlem 330 05 Dobříč 114, IČO: 47714468 od 01.09.2020  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
27. schvaluje Směrnici o hospodaření s majetkem města a Směrnici k provádění inventarizací s úpravou 

– o vyřazení do 500 tis. Kč vždy rozhoduje RM – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční 
 

28. schvaluje zvláštní užívání veřejného prostranství u hlavních příjezdových komunikací v Horažďovicích 
ve dnech od 31.08.2020 do 30.09.2020 pro Automotoklub Pačejov v AČR k umístění 3 ks reklamních 
bannerů v rámci Mistrovství ČR v rallye. Umístění bude provedeno tak, aby splňovalo vzdálenost od 
pozemní komunikace, nebude bránit v bezpečnosti a plynulosti silničního provozu – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

29. doporučuje ZM:  
a) projednat a schválit nové smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy - 

Mateřské školy Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace, Křesťanské mateřské 
školy DUHA, Horažďovice, příspěvková organizace mezi městem Horažďovice a obcemi 
Hejná, Malý Bor, Mečichov, Kejnice, Velký Bor a Velké Hydčice 

b) projednat a schválit nové smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy - 
Základní školy Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace, Základní školy 
Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace mezi městem Horažďovice a obcemi 
Břežany, Budětice, Hejná, Hradešice, Kalenice, Kejnice, Malý Bor, Nezamyslice, Oselce, 
Slatina, Střelské Hoštice, Svéradice, Velký Bor, Velké Hydčice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

30. schvaluje vnitřní předpis příspěvkové organizace MŠ Na Paloučku „Směrnice pro hospodaření 
s majetkem č. j. 37/2020“ a ZŠ Komenského „Směrnice pro hospodaření s majetkem č. j. 348/2020“ – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

31. v záležitosti MŠ Na Paloučku bere na vědomí změnu vypůjčitele u souhlasu s užíváním části 
nebytových prostor v MŠ Na Paloučku uděleném RM dne 10.08.2020, usnesením č. 34 pro 
Dyscentrum-Strakonice, Chelčického 555, Strakonice a souhlasí s předloženou „Smlouvou o užívání 
nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi MŠ Na Paloučku a MAS Pošumaví, Plánická 174, 
Klatovy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

32. souhlasí s užíváním části nebytových prostor v Křesťanské MŠ DUHA a souhlasí s předloženou 
„Smlouvou o užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi Křesťanskou MŠ DUHA a 
Školním sportovním klubem při Základní škole Horažďovice, IČO: 01487442, dále mezi Křesťanskou 
MŠ DUHA a Radkou Lečovou-Prosserovou, Předměstí 501, mezi Křesťanskou MŠ DUHA a Libuší 
Holečkovou, Na Břehu 298, Katovice, mezi Křesťanskou MŠ DUHA a Olgou Korousovou, Husovo 
náměstí 148, Horažďovice a mezi Křesťanskou MŠ DUHA a Josefem Chalupným, Komenského 951, 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

33. schvaluje uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu mezi městem Horažďovice a společnosti 
Universal Music, s.r.o, Velvarská 1652/7, Praha (umělcem kapela POETIKA) na Slavnostech Kaše 
2021 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

34. doporučuje ZM schválit Program regenerace Městské památkové zóny Horažďovice na období 2021-
2025 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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35. schvaluje uzavření smlouvy na využití části plaveckého bazénu pro výuku plavání mezi městem 
Horažďovice a Školním sportovním klubem při ZŠ Horažďovice, Komenského ul. 211 – za realizaci 
usnesení zodpovídá organizační složka Aquapark  
 

36. doporučuje ZM projednat a schválit odprodej st.p.č. 317/1 zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 112 m2 včetně objektu bydlení čp. 440 a p.č. 2207 zahrada o výměře 621 m2 v k.ú. 
Horažďovice společnosti Milbros fund a.s., Vítkovická 3083/1, Ostrava, IČO: 08593175 za kupní cenu 
ve výši 1.100.000 Kč + náklady s prodejem související a schválit uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Horažďovice (prodávající) a společností Milbros fund a.s., Vítkovická 3083/1, Ostrava 
(kupující) s tím, že kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od usnesení ZM – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

37. doporučuje ZM schválit program 10. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu: Josefa Vítovce, 
MUDr. Jana Jehlíka a návrhovou komisi ve složení: Bc. Karla Šmrhu a Mgr. Naděždu Chládkovou – za 
realizaci usnesení zodpovídá starosta města  
 

38. schvaluje dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě stanoveného § 4 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném 
znění, a to na maximální počet 34 žáků ve třídě při výuce některých předmětů v osmém ročníku ZŠ 
Komenského pro školní rok 2020/2021 za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvalitě 
vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

39. určuje plat řediteli Mgr. Martinu Petrusovi dle přílohy č. 1 návrhu usnesení z důvodu změny 
organizační struktury organizace a vydává platový výměr s účinností od 01.09.2020 v souladu 
s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK   
 

40. v záležitosti vyřazení majetku příspěvkové organizace na základě předloženého seznamu majetku 
souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku Křesťanské MŠ 
DUHA v celkové pořizovací hodnotě 2.114 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

41. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
     termíny jednání RM:   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 
        

 termín jednání ZM: 14.09.2020 v 18:00 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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