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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 46. jednání Rady města Horažďovice konaného  
09.11.2020 

 
 
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 45. schůze RM ze dne 19.10.2020 a plnění usnesení ze 45. jednání RM ze dne 

19.10.2020 
 

2. v záležitosti akce „Revitalizace sportovního areálu Lipky, I. etapa – tréninkové hřiště“: 
a) přijímá nabídku Dušana Diviše, Štětice 27, Ražice, IČO: 72125021 na realizaci „části A - 

revitalizace tréninkového hřiště“ výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce zadávané dle § 31 obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb. za nabídkovou cenu 
2.216.607,16 Kč bez DPH (2.682.094,67 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné 
smlouvy 

b) přijímá nabídku Dušana Diviše, Štětice 27, Ražice, IČO: 72125021 na realizaci „části B - 
automatický závlahový systém“ výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce zadávané dle § 31 obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb. za nabídkovou cenu 
503.065,72 Kč bez DPH (608.709,52 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy 

c) ukládá výdaje ve výši 3.290.804,19 Kč zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok 2021 případně do 
rozpočtového provizoria 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

3. v záležitosti veřejné zakázky „Revitalizace zámku, Horažďovice“: 
a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka Projektový atelier pro architekturu a 

pozemní stavby spol. s r.o., Bělehradská 199/70, Praha 2, IČO: 45308616 na realizaci 
podlimitní veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace a provedení související 
inženýrské činnosti za nabídkovou cenu 3.519.200 Kč bez DPH (4.258.232 Kč vč. DPH) za 
zpracování projektové dokumentace, jednotkovou cenu ve výši 680 Kč bez DPH/hod (822,80 
Kč vč. DPH/ hod) za výkon autorského dozoru projektanta a jednotkovou cenu 850 Kč bez 
DPH/cesta (1.028,50 Kč vč. DPH/cesta) za cestu a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o 
dílo 

b) ukládá výdaje ve výši 1.130.000 Kč zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok 2021 a zbývající 
výdaje zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok 2022, případně do rozpočtového provizoria 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

4. schvaluje uzavření dodatku č. 2 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 změna 
termínu dokončení díla – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

5. doporučuje ZM  schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice a společností Lyckeby 
Amylex, a.s., Strakonická 946, Horažďovice, jejímž předmětem je prodej veřejné kanalizace SO 11 
vybudované společností Lyckeby Amylex v rámci projektu „SPOLUPRÁCE NA ZLEPŠENÍ VYUŽITÍ 
HLÍZOVÉ ŠŤÁVY PRO VÝROBU KRMIV, LYCKEBY - AMYLEX, A.S., STRAKONICKÁ 946, 
HORAŽĎOVICE“ do majetku města za cenu 921.840 Kč + DPH – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor IRMM  

  
6. v záležitosti pozemku p.č. 832/70 v k.ú. Horažďovice: 
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a) bere na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami z prvního kola na prodej p.č. 832/70 
v k.ú. Horažďovice 

b) bere na vědomí nepřijetí žádné nabídky ve druhém kole 
c) doporučuje ZM projednat a schválit prodej pozemku p.č. 832/70 zahrada o výměře 1 125 m2 

v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 948 Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené sazbě 
kupujícímu ………… ………… , ……………. , ……………..  

d) doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice 
(prodávající) a …………… …………. , ………….. , ………………. (kupující) za cenu 1.066.500 
Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě s tím, že kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od 
schválení prodeje ZM 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

7. nesouhlasí s dopravním připojením pozemku p. č. 263/11 na účelovou komunikaci na pozemku p. č. 
2740 v k. ú. Horažďovice a stavebním záměrem novostavby rodinného domu dle žádosti manželů 
………….. ……………. , …………….. , …………. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM 
  

8. v záležitosti žádosti ………… …………… neschvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 3175 ostatní 
plocha jiná plocha o výměře 277 m2 nebo jeho části o výměře cca 90 m2 v k.ú. Horažďovice – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 
9. doporučuje ZM projednat a schválit odkup nově vzniklé p.č. 1236/2 ostatní plocha neplodná půda o 

výměře 93 m2 v k.ú. Velešice u Pačejova oddělené z p.č. 1236 v k.ú. Velešice u Pačejova od ……….. 
………….. , …………. , ………………  za cenu 30 Kč/m2 + náklady s prodejem související a schválit 
uzavření kupní smlouvy mezi …………….. , ……………. , ……………  (prodávající) a městem 
Horažďovice (kupující) za kupní cenu 2.790 Kč + náklady s prodejem související – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 
10. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) a 

………… …………….. , ……………  (kupující) na odprodej nově vzniklé p.č. 35/7 ostatní plocha o 
výměře 121 m2 v k.ú. Boubín oddělené z p.č. 35/1 v k.ú. Boubín za kupní cenu ve výši 23.750 Kč – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM 
  

11. schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 1768/28 o výměře 491 m2 v k.ú. Horažďovice z vlastnictví 
města Horažďovice do vlastnictví manželů ………..  a ……….. ………….. , ………….. ……………. , 
………… (SJM) a zároveň převod části pozemku p.č. 1768/7 zahrada o výměře 494 m2 v k.ú. 
Horažďovice z vlastnictví manželů ……..  a ……….. ……….. , …………… , ……….. do vlastnictví 
města Horažďovice za cenu 250 Kč + náklady s prodejem související, pověřuje MěÚ, odbor IRMM 
zveřejněním záměru směny a vyhotovením geometrického plánu s tím, že cenu za geometrický plán 
uhradí obě stany napolovic – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM 

 
12. v záležitosti směny pozemků mezi městem Horažďovice a …………… …………… : 

a) revokuje usnesení z 11. jednání RM ze dne 08.04.2019, bod č. 7 c) 
b) schvaluje záměr směny nově vzniklého pozemku p.č. 2334/8 travní porost o výměře 355 m2 

v k.ú. Horažďovice odděleného z p.č. 2334/2 v k.ú. Horažďovice z vlastnictví města 
Horažďovice do vlastnictví  ……………. , …………….  a zároveň převod nově vzniklé p.č. 
2372/2 ostatní plocha o výměře 156 m2 oddělené z p.č. 2372 v k.ú. Horažďovice, nově vzniklé 
p.č. 2350/9 ostatní plocha o výměře 133 m2 oddělené z p.č. 2350/7 v k.ú. Horažďovice, nově 
vzniklé p.č. 2340/18 ostatní plocha o výměře 66 m2 oddělené z p.č. 2340/10 v k.ú. 
Horažďovice z vlastnictví ……….. ……….. , ……………  do vlastnictví města, pověřuje MěÚ, 
odbor IRMM zveřejněním záměru směny 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

13. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ……….. …………. , 
………….. , …………….  (nájemce) na pronájem části p.č. 159/5 zahrada o výměře 36 m2 v k.ú. 
Horažďovice s účinností od 01.11.2020 na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou a nájemném ve 
výši 9 Kč/m2/rok – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
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14. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a manželi ……………  

a ……….. ………….. , …………. , …………… (nájemce) na pronájem části p.č. 159/5 zahrada o 
výměře 81 m2 v k.ú. Horažďovice s účinností od 01.11.2020 na dobu neurčitou s měsíční výpovědní 
lhůtou a nájemném ve výši 9 Kč/m2/rok – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

15. schvaluje uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Horažďovice (propachtovatel) a Jiřím Doubkem, 
Nábřežní 413, Horažďovice (pachtýř) na propachtování pozemků p.č. 832/96 orná půda o výměře 448 
m2, p.č. 832/97 orná půda o výměře 945 m2, p.č. 832/98 orná půda o výměře 956 m2, p.č. 832/100 
orná půda o výměře 1 009 m2, p.č. 832/141 orná půda o výměře 1 010 m2, p.č. 832/142 orná půda o 
výměře 1 011 m2, p.č. 832/143 orná půda o výměře 1 013 m2, p.č. 832/144 orná půda o výměře 1 086 
m2, p.č. 832/145 orná půda o výměře 1 138 m2, p.č. 832/146 orná půda o výměře 1 273 m2, p.č. 
832/147 orná půda o výměře 1 017 m2, p.č. 832/148 orná půda o výměře 1 016 m2, p.č. 832/149 orná 
půda o výměře 1 017 m2, p.č. 832/150 orná půda o výměře 1 017 m2, p.č. 832/152 orná půda o výměře 
851 m2, p.č. 832/153 orná půda o výměře 996 m2, p.č. 832/154 orná půda o výměře 995 m2, p.č. 
832/155 orná půda o výměře 995 m2, p.č. 832/157 orná půda o výměře 862 m2, p.č. 832/158 orná 
půda o výměře 811 m2, p.č. 832/159 orná půda o výměře 811 m2, p.č. 832/178 orná půda o výměře 
1 492 m2, p.č. 832/184 orná půda o výměře 474 m2, p.č. 832/185 orná půda o výměře 319 m2, p.č. 
832/186 orná půda o výměře 267 m2, p.č. 832/188 orná půda o výměře 8 m2, p.č. 832/195 orná půda o 
výměře 860 m2, p.č. 2725/1 ostatní plocha o výměře 239 m2, p.č. 2725/2 ostatní plocha o výměře 38 
m2, p.č. 2725/8 ostatní plocha o výměře 104 m2, p.č. 2815/4 orná půda o výměře 129 m2, p.č. 2815/5 
orná půda o výměře 547 m2, p.č. 2815/6 orná půda o výměře 5 m2, p.č. 832/183 orná půda o výměře 
21 m2, části p.č. 832/177 orná půda o výměře 5 428 m2  vše v k.ú. Horažďovice za cenu 3.150 Kč/ha + 
DPH  v zákonem stanovené sazbě pro zemědělskou činnost  na dobu určitou od 01.11.2020 do 
30.09.2021 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

16. souhlasí s částečnou uzavírkou Mírového náměstí v rozsahu dle zákresu (před budovou městského 
úřadu) dne 15.11.2020 a 17.11.2020, vždy od 7 do 17 hodin z důvodu umístění jeřábu při rekonstrukci 
domu čp. 19 Mírové náměstí v Horažďovicích – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

17. souhlasí s dopravním připojením pozemku p. č. 46/7 v k. ú. Babín u Horažďovic na komunikaci 
III/1741 dle žádosti …………. …………. , …………  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
IRMM 
 

18. v záležitosti žádosti společnosti Energon Dobříš: 
a) revokuje usnesení ze 44. jednání RM ze dne 5.10.2020, bod č. 17 
b) schvaluje uložení nového kabelového vedení NN a výstavbu jistících pilířů v pozemcích 

města  
c) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody  

o umístění stavby č. IV-12-0016881/VB/1 k akci „Horažďovice, KT, Strakonická čp. 945-NN“ 
mezi městem Horažďovice (budoucí povinný) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností Energon Dobříš, 
s.r.o., Průmyslová 1665, Dobříš (budoucí oprávněná) 

d) schvaluje udělení výjimky z opatření o stavební uzávěře pro území dotčené vyhlášeným 
záplavovým územím 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM 
 

19. v záležitosti společnosti Šumava Net s.r.o., Horažďovice: 
a) revokuje usnesení ze 45. jednání RM dne 19.10.2020, bod č. 10 
b) souhlasí s umístěním stavby „Horažďovice, rozšíření optické sítě SO 02 – obecní dvůr“ do 

pozemku města p.č. 2798 v k.ú. Horažďovice 
c) souhlasí s umístěním stavby „Horažďovice, rozšíření optické sítě SO 01 – Smetanova ulice“ 

do pozemků města p.č. 2790/1, p.č. 2758/10 v k.ú. Horažďovice 
d) souhlasí s umístěním stavby „Horažďovice, rozšíření optické sítě SO 03 – ulice Jiřího 

z Poděbrad“ do pozemků města p.č. 2756/18, p.č. 2757, p.č. 204/2 v k.ú. Horažďovice 
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e) souhlasí s umístěním stavby „Horažďovice – propojení optické sítě“ do pozemků města p.č. 
2780/1, p.č. 2758/1, p.č. 2777/1, p.č. 2777/2, p.č. 2775/5 v k.ú. Horažďovice 

f) schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě mezi městem Horažďovice (budoucí povinný) a společností 
Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice (budoucí oprávněný) ke stavbám 
„Horažďovice, propojení optické sítě a rozšíření optické sítě SO 01 – 03“ (v upraveném znění 
v části bodu 4.2.) 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

20. v záležitosti realizace stavby Obchodního centra Horažďovice doporučuje ZM: 
a) revokaci usnesení z 9. zasedání ZM  ze dne 15.06.2020, bod č. 28  
b) schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

mezi společností Obchodní centrum Horažďovice s.r.o., Senovážné náměstí 1464/6, Praha 1, 
panem ………… ………….. , ……………. , …………….  a městem Horažďovice, která 
upravuje práva a povinnosti v souvislosti s realizací stavby Obchodní centrum Horažďovice  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM 
 

21. souhlasí s umístěním MW pojítka na střeše objektu čistírny odpadních vod Strakonická 1084, 
Horažďovice včetně vedení kabelové trasy v objektu budovy, a to za účelem posílení stávající MPLS 
sítě společnosti Čevak, a.s. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM 
 

22. souhlasí s pronájmem části nebytových prostor v 1. PP budovy MŠ Na Paloučku, Loretská čp. 935, 
Horažďovice, která je součástí pozemku p. č. 1241 v k. ú. Horažďovice za účelem umístění tlakově 
závislé předávací stanice včetně ekvitermní regulace (plocha pronájmu 5 m2) a pověřuje MěÚ, odbor 
IRMM zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

23. schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor Blatenská 
311, Horažďovice (diabetologická ambulance) mezi MUDr. Jaroslavem Hamplem, se sídlem Blatenská 
311, Horažďovice, IČO: 43317260 (nájemce) a městem Horažďovice (pronajímatel) k 31.12.2020 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM   
  

24. v bytových záležitostech: 
a) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. ..  (2+1), …………… , 

Horažďovice s ……….. …………  ke dni 30.11.2020 
b) schvaluje pronájem  bytu č. ..  (3+1), …………….. , Horažďovice manželům …………..  

a ……….. ………….. , ……………… , Horažďovice s platností od 01.12.2020 na dobu 
neurčitou za nájemné ve výši 45,88 Kč/m2  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

25. schvaluje pronájem bytu č. ..  (2+1), …………….. , Horažďovice ……………. ………….. , …………  
s účinností nájemní smlouvy od 01.12.2020 na dobu určitou do 30.11.2021 za nájemné ve výši 44,89 
Kč/m2 s uplatněním slevy pro roky 2020 a 2021 ve výši 5,80 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor IRMM  
 

26. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. ..  (2+1), …………… …………. , Horažďovice ……….. 
………..  na dobu dvou let s platností od 01.12.2020 do 30.11.2022 za nájemné ve výši 43,43 Kč/m2 – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

27. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. ..  (2+1), ……………….. , Horažďovice ………  
………………  na dobu dvou let s platností od 01.12.2020 do 30.11.2022 za nájemné ve výši 43,43 
Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

28. provádí rozpočtové opatření č. 11/2020, kterým se zvyšují příjmy o 5.174.970 Kč a zvyšují výdaje o 
5.174.970 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
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29. ve smyslu ustanovení odstavce 2, písmeno d), § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích vydává 
nařízení č. 1/2020, kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hřbitovních míst  
a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa v souladu 
s cenovými předpisy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

30. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku k umístění reklamy se společností 
outdoor akzent s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63 Krč, Praha 4, IČO: 00545911, kterým se snižuje 
počet reklamních zařízení a snižuje se roční nájemné – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
finanční  
 

31. doporučuje ZM schválit rozpočet na rok 2021 DSO Radina – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor finanční  
 

32. v záležitosti úpravy rozpočtu příspěvkových organizací:    
a) schvaluje úpravu rozpočtu MŠ Na Paloučku na rok 2020 s tím, že schválený příspěvek (po 

úpravě) 1.070.700 Kč bude snížen v položce energií o 50.000 Kč, o tuto částku bude snížen 
výnos organizace ze školného  

b) schvaluje úpravu rozpočtu Křesťanské MŠ DUHA na rok 2020 s tím, že schválený 
neinvestiční příspěvek (po úpravě) 976.260 Kč bude snížen v položce energií o 77.000 Kč, o 
tuto částku bude snížen výnos organizace ze školného 

c) schvaluje úpravu rozpočtu ZŠ Komenského na rok 2020 s tím, že schválený příspěvek je 
zachován ve výši 2.960.000 Kč, rozpočet bude upraven snížením v položce energií  
o 333.000 Kč a navýšen v provozních nákladech ke krytí spoluúčasti zřizovatele na projektu 
„Inovace ve výuce informační a komunikační technologie“ a zvýšených výdajů na distanční 
výuku 

d) schvaluje úpravu rozpočtu ZŠ Blatenská na rok 2020 s tím, že schválený příspěvek je 
zachován ve výši 3.350.000 Kč, rozpočet bude upraven snížením v položce energií  
o 96.000 Kč a navýšen v provozních nákladech ke krytí spoluúčasti zřizovatele na 
uznatelných neinvestičních nákladech projektů rekonstrukce učebny chemie a vybavení 1. 
stupně výpočetní technikou. Spoluúčast zřizovatele na uznatelných investičních nákladech 
projektů bude organizace krýt z fondu investic 

e) schvaluje použití rezervního fondu ZŠ Blatenská na neuznatelné výdaje projektů 
rekonstrukce učebny chemie a vybavení 1. stupně výpočetní technikou do výše 116.000 Kč. 
Pokud výsledek hospodaření za rok 2020 bude kladný, budou neuznatelné výdaje kryty 
přednostně z příspěvku na rok 2020 a až poté budou použity prostředky rezervního fondu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 
 

33. souhlasí s uzavřením Křesťanské MŠ DUHA a MŠ Na Paloučku v době od 21.12.2020 do 31.12.2020 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

34. u příspěvkové organizace Křesťanská MŠ DUHA schvaluje odpisový plán pořízeného dlouhodobého 
hmotného majetku – altán v pořizovací hodnotě 102.862 Kč, z toho z dotace hrazeno 87.397,70 Kč, 
s dobou odpisování 8 let (CZ-CPA 32.40.39), lanový prvek školní zahrady v pořizovací hodnotě 61.698 
Kč, z toho z dotace hrazeno 52.422,30 Kč, s dobou odpisování 8 let (CZ-CPA 32.40.39), vysavač 
Rainbow v pořizovací hodnotě 46.800 Kč, s dobou odpisování 10 let (CZ-CPA 27.90.11). Odpisy 
provedené v letošním roce ve výši 7.395 Kč (za rok 2019 a 2020) bude příspěvková organizace krýt ze 
schváleného neinvestičního příspěvku na rok 2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  
 

35. schvaluje vyřazení kopírky Kyocera FS-6525 MFP, výrobní číslo NX43411691 v pořizovací ceně 
47.747 Kč z majetku města z důvodu jejího opotřebení a finanční náročnosti opravy – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor správní  
 

36. schvaluje termíny pro konání svatebních obřadů na radnici a na zámku v Horažďovicích v roce 2021 
dle přílohy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor správní  
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37. schvaluje poskytnutí daru spolku ZO ČSOP Spálené Poříčí, p. s., IČO: 00519308 na financování 
zajištění provozu záchranné stanice (svoz a veterinární ošetření zvířat a krmivo pro zvířata) ve výši 
5.000 Kč a schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí daru – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor ŽP 
 

38. schvaluje navýšení počtu pracovníků zaměstnaných v Městském muzeu Horažďovice na dohodu o 
provedení práce o jednoho pracovníka v maximálním rozsahu 200 hodin v roce 2020 – za realizaci 
usnesení zodpovídá organizační složka Městské muzeum 
 

39. schvaluje uzavření Městské knihovny Horažďovice v době od 23.12.2020 do 31.12.2020 – za realizaci 
usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna  
 

40. souhlasí s dopravním připojením pozemku p. č. 1195/13 na účelovou komunikaci na pozemku p. č. 
1194/5 a 2475/10 v k. ú. Zářečí u Horažďovic dle žádosti ……….. …………….. , …………….. , 
Horažďovice za podmínek, že žadatel si je vědom stávajícího stavu komunikace, ke které se připojuje, 
a nebude požadovat zajištění svozu TKO a zimní údržby a odpovídá za splnění normových a 
legislativních požadavků kladených na účel užívaného sjezdu a nemovitosti či případných pozdějších 
investičních záměrů a v této souvislosti nebude dodatečně vznášet požadavky na úpravu předmětné 
účelové komunikace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM 
 

41. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
     termíny jednání RM:   23.11.2020 ve 14:00 hod.   
     07.12.2020 ve 14:00 hod.   
     21.12.2020 ve 14:00 hod. 
       

     termín jednání ZM:    14.12.2020 v 18:00 hod. 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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