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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 47. jednání Rady města Horažďovice konaného  
23.11.2020 

 

 
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 46. schůze RM ze dne 09.11.2020 a plnění usnesení ze 46. jednání RM ze dne 

09.11.2020 
 

2. v záležitosti veřejné zakázky „Rekonstrukce Peškovy ulice – I. etapa“: 

a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Praha 9, 
IČO: 26177005 na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadávanou dle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zjednodušeném podlimitním řízení 
za nabídkovou cenu 26.880.000 Kč bez DPH (32.524.800 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření 
příslušné smlouvy o dílo 

b) ukládá výdaje ve výši 32.524.800 Kč zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok 2021, případně do 
rozpočtového  provizoria 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM 
 

3. v záležitosti směny pozemků doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy mezi 
………….. ………….. , ………… , ………….  (první smluvní strana) a městem Horažďovice (druhá 
smluvní strana), kdy město Horažďovice převádí do vlastnictví …………. ………….  nově vzniklý 
pozemek p.č. 362/8 orná půda o výměře 9 021 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic oddělený z p.č. 362/3 
v k.ú. Babín u Horažďovic a zároveň ………….. ……………… převádí do vlastnictví města 
Horažďovice p.č. 3327 trvalý travní porost o výměře 6 690 m2, p.č. 3336 trvalý travní porost o výměře 
2 205 m2, p.č. 3346 lesní pozemek o výměře 126 m2 vše v k.ú. Svéradice, bez finančního vyrovnání – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM 
 

4. v záležitosti umístění nového distribučního zemního kabelu NN:  

a) schvaluje umístění nového zemního kabelu do pozemku města p.č. 1272/5 v k.ú. 
Horažďovice  

b) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby č. IV-12-0016383/1/VB v rámci stavby „Horažďovice, KT, Předměstí č.p. 438 - 
NN“ mezi městem Horažďovice (budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností ProjektEL 
s.r.o., Masarykova 436, Klatovy (budoucí oprávněná) 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

5. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014512/VB/3 k akci 
„Horažďovice, KT, Nábřežní pč. 164/2 – 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 
IRMM  

  
6. bere na vědomí stanovisko ke koncepci „Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě 

Plzeňského kraje“ posuzované dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydané Krajským 
úřadem Plzeňského kraje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
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7. schvaluje  poskytnutí slevy na nájmu ve výši 50% na období říjen, listopad, prosinec 2020 nájemcům 
nebytových prostor, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií 
onemocnění covid-19 omezit provoz nebo dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a 
poskytování služeb zákazníkům alespoň v části období od 14.10.2020 do 31.12.2020 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
  

8. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ………….. , Horažďovice ……….. ………… , ………….. , 
………………  na dobu určitou od 01.12.2020 do 30.11.2021 za nájemné 44,89 Kč/m2 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 

9. v záležitosti hospodaření města do doby schválení rozpočtu pro rok 2021 doporučuje ZM: 

A) schválit pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření města do doby schválení rozpočtu pro 
rok 2021: 

         Město Horažďovice bude hradit pouze:  

a) platby základních provozních výdajů nutných k zajištění plynulosti hospodaření města, jeho 
organizačních složek a příspěvkových organizací, a výdajů, které jsou smluvně podloženy a 
smlouvy byly projednány v radě města nebo zastupitelstvu města. Tyto výdaje zahrnují též dotace 
na zajištění pečovatelské služby v roce 2021. 

b) výdaje na opravy spojené s odstraněním nenadálého havarijního stavu 
c) výdaje na investice a opravy: 

- Kotelna CZT- demolice komínu 
- Základní technická vybavenost Loreta 
- Nádraží ČD – oprava chodníku 
- Inženýrské sítě k OC Horažďovice 
- MŠK- rekonstrukce WC v 1. pavilonu 
- Zámek - revitalizace  
- Veřechov – oprava střechy KD 
- Babín – obecní dům 
- Zřízení ÚT - Blatenské sídliště 
- Rekonstrukce kotelny MŠK 
- Oprava podlah garážových stání v Hasičské zbrojnici, Loretská 235, Horažďovice 

              B) pověřit RM uzavřením smluv nebo objednávek na výše uvedené výdaje, které budou financovány z 
rozpočtového provizória 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

 
10. v záležitosti  rozpočtu města na rok 2020 doporučuje ZM: 

a) schválit  čerpání rozpočtu k 31.10.2020 

b) vzít na vědomí rozpočtová opatření roku 2020 číslo 9/2020-11/2020 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
  

11. doporučuje ZM: 

a) schválit dotaci Oblastní charity Horažďovice, IČO: 66344999 ve výši 1.600.000 Kč na zajištění 
pečovatelské služby v roce 2021 

b) schválit uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

12. schvaluje podání žádosti Základní školy Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace o 
individuální dotaci Plzeňského kraje na úhradu vzniklých nákladů při zajištění péče o děti ve věku 7-10 
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  
 

13. schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o využití systému nakládání s komunálním odpadem 
vznikajícím na území města Horažďovice pro firmy: Bocr Trading s.r.o., Planá nad Lužnicí, 
CORYDORAS s.r.o., Horažďovice, DRUSO s.r.o., Plzeň, EKOGEN o.s., Strakonice, Elektroslužby 
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Václav Burda Horažďovice, ELIKA s.r.o., Horažďovice, Fotbalový klub Horažďovice, EKOSAT a.s., 
Horažďovice, KMŠ Horažďovice, MŠ Loretská Horažďovice, Oblastní charita Horažďovice, Denisa 
Němcová, Zlatý jelen Horažďovice, HZS Horažďovice, FOREX Therm s.r.o., Lomnice nad Lužnicí, 
kterými se zvyšuje smluvní cena z 500 Kč na cenu 1.000 Kč + DPH od 01.01.2021 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
  

14. v záležitosti veřejné zakázky  „Demolice komínu při kotelně CZT, Horažďovice“:  

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 IRMM  
 

15. v záležitosti pozemku p.č. 832/70 v k.ú. Horažďovice: 

a) bere na vědomí oznámení ………….. …………. , …………….. , ………. o odstoupení od 
nabídky na odkup pozemku p.č. 832/70 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 948 Kč/m2 + 
DPH v zákonem stanovené sazbě  

b) revokuje usnesení ze 46. jednání RM ze dne 09.11.2020, bod č. 6) c,d 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM 
 

16. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy mezi městem Horažďovice a 1) 
……….. …………. , 2) ……….. ……….. , ……….. , 3) …….. …………. , …………., kdy město 
Horažďovice převádí do spoluvlastnictví 1) ……….. ………., ………., 2) ……… ………, ………. 
(každému jednu ideální čtvrtinu), 3) …. ………. , ………  (jednu ideální polovinu) nově vzniklý pozemek 
p.č. 2334/10 trvalý travní porost o výměře 245 m2 v k.ú. Horažďovice oddělený z p.č. 2334/2 v k.ú. 
Horažďovice a ………. …………  převádí do vlastnictví města podíl o velikosti jedné čtvrtiny na 
pozemku p.č. 2349 ostatní plocha o výměře 144 m2 v k.ú. Horažďovice, podíl o velikosti jedné čtvrtiny 
na nově vzniklém pozemku p.č. 2350/8 ostatní plocha o výměře 101 m2 v k.ú. Horažďovice odděleném 
z p.č. 2350/3 v k.ú. Horažďovice, ………. …………  převádí do vlastnictví města podíl o velikosti jedné 
čtvrtiny na pozemku p.č. 2349 ostatní plocha o výměře 144 m2 v k.ú. Horažďovice, podíl o velikosti 
jedné čtvrtiny na nově vzniklém pozemku p.č. 2350/8 ostatní plocha o výměře 101 m2 v k.ú. 
Horažďovice odděleném z p.č. 2350/3 v k.ú. Horažďovice, ……….. ……….  převádí do vlastnictví 
města podíl o velikosti jedné poloviny na pozemku p.č. 2349 ostatní plocha o výměře 144 m2 v k.ú. 
Horažďovice, podíl o velikosti jedné poloviny na nově vzniklém pozemku p.č. 2350/8 ostatní plocha o 
výměře 101 m2 v k.ú. Horažďovice odděleném z p.č. 2350/3 v k.ú. Horažďovice bez finančního 
vyrovnání – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

17. 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 rok 2020 a rok 2021 ve výši 5,80 Kč/m2 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor IRMM 
 

18. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (2+1), ……………….. , Horažďovice 
s ……….. ………..   ke dni 30.11.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

19. schvaluje udělení výjimky  ………… ……….. , ……………  a zařazení žadatelky do evidence 
uchazečů o pronájem obecního bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

20. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy mezi Povodím Vltavy, státním 
podnikem, Holečkova 3178/8, Praha 5 – Smíchov a městem Horažďovice, kdy město Horažďovice 
převádí 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, st.p.č. 1857 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 9 m2 vše v k.ú. Horažďovice za cenu 637.860 Kč a Povodí Vltavy, s.p., převádí do vlastnictví 
města Horažďovice pozemky p.č. 2764/11 ostatní plocha o výměře 3 204 m2, p.č. 1509/9 trvalý travní 
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porost o výměře 4 474 m2 vše v k.ú. Horažďovice za cenu 510.000 Kč – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

21. v záležitosti vodních ploch:  

a) schvaluje záměr pronájmu vodních ploch p.č. 1531 rybník o výměře 12 644 v k.ú. 
Horažďovice, p.č. 1669 vodní plocha o výměře 229 m2 v k.ú. Horažďovice, p.č. 1670 rybník o 
výměře 572 m2 v k.ú. Horažďovice, p.č. 570 rybník o výměře 2 533 m2 v k.ú. Komušín a 
pověřuje MěÚ, odbor IRMM  zveřejněním záměru pronájmu 

b) schvaluje podání výpovědi Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Horažďovice 
na pozemky p.č. 191/12 vodní plocha o výměře 402 m2, p.č. 191/13 vodní plocha o výměře 
217 m2, p.č. 191/14 vodní plocha o výměře 142 m2, p.č. 191/15 vodní plocha o výměře 153 
m2, p.č. 191/16 vodní plocha o výměře 224 m2 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic 

c) schvaluje podání výpovědi Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Horažďovice 
na pozemek  p.č. 1668 k.ú. Horažďovice, ost. plocha o rozloze 1275 m2  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

22. schvaluje zvláštní užívání veřejného prostranství pro umístění 2 ks reklamního zařízení typu „A“ na 
nádvoří zámku před provozovnou čp. 11 a před vchodem do zámku Strakonická ul. Veronice 
Chmelenské, Nalžovy 103 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

23. schvaluje zvláštní užívání veřejného prostranství pro umístění 2 ks reklamního zařízení – reklamní 
stojan typu „A“ a stojan na katalogy před provozovnou čp. 14 na Mírovém náměstí v Horažďovicích 
společnosti POMPO s.r.o., Lidická 481, Unhošť – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční 
 

24. doporučuje ZM schválit program 11. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu: Mgr. Naděždu 
Chládkovou, Josefa Rutu a návrhovou komisi ve složení: Mgr. Karla Zrůbka a Lenku Ondrejičkovou – 
za realizaci usnesení zodpovídá starosta města  
 

25. schvaluje uzavření  provozu Městského úřadu Horažďovice a organizační složky Technické služby 
dne 31.12.2020, organizační složky Aquapark 24.12.-25.12.2020 a 31.12.2020-01.01.2021 (v případě 
umožnění provozu) a organizační složky Městské muzeum ve dnech 19.12.2020-03.01.2021 – za 
realizaci usnesení zodpovídá tajemník MěÚ  a místostarostka města   

 
26. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
     termíny jednání RM:   07.12.2020 ve 14:00 hod.   
     21.12.2020 ve 14:00 hod. 
        
  termín jednání ZM: 14.12.2020 v 18:00 hod. 

                                        01.03.2021 v 18:00 hod. 
 

 
 
         

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 


