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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 48. jednání Rady města Horažďovice konaného  
07.12.2020 

 
 
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 47. schůze RM ze dne 23.11.2020 a plnění usnesení ze 47. jednání RM ze dne 

23.11.2020 
 

2. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) a 
společností EASYWRAP s.r.o., Smrkovec 30 (kupující) na odprodej pozemků p.č. 1483/15 trvalý travní 
porost o výměře 3 340 m2, p.č. 1483/14 trvalý travní porost o výměře 3 441 m2 v k.ú. Horažďovice za 
cenu 800 Kč/m2 pozemku + DPH v zákonem stanovené sazbě, celkem 6.564.008 Kč včetně DPH 
s tím, že kupní cena bude uhrazena do 6 měsíců od schválení usnesení ZM – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 
3. v záležitosti pozemku p.č. 568/1 v k.ú. Veřechov doporučuje ZM projednat a schválit odkup pozemku 

p.č. 568/1 ostatní plocha neplodná půda o výměře 160 m2 v k.ú. Veřechov od …………….. ………… , 
…………….  za cenu 20 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související a uzavření kupní smlouvy 
mezi ………… ………….. , ……………..  (prodávající) a městem Horažďovice (kupující) za cenu 3.200 
Kč + náklady s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

4. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy mezi 1) ………… ………….. , 2) 
…………. ………. , ……….. , ………….  (SJM) - (první smluvní strana) a městem Horažďovice (druhá 
smluvní strana), kdy město Horažďovice převádí do společného jmění manželů …….  a …….. 
…………..  pozemek p.č. 1768/28 zahrada o výměře 491 m2 v k.ú. Horažďovice a manželé ……….  a 
………… ………  převádí do vlastnictví města díl „b“ o výměře 494 m2 oddělený z p.č. 1768/7 v k.ú. 
Horažďovice a sloučený do nově vzniklé p.č. 1768/35 v k.ú. Horažďovice bez finančního vyrovnání – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

5. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy a dohody o zrušení věcného břemene 
mezi ……….. …………. , ……….., ……………  (první smluvní strana), městem Horažďovice (druhá 
smluvní strana) a ……….. ………… , ……….. (oprávněná z věcného břemene), kdy město 
Horažďovice převádí do vlastnictví ………. ……… nově vzniklou p.č. 2334/9 trvalý travní porost o 
výměře 1 035 m2 oddělenou z p.č. 2334/2 v k.ú. Horažďovice, p.č. 51/6 trvalý travní porost o výměře 
98 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic, p.č. 51/7 trvalý travní porost o výměře 25 m2 v k.ú. Babín u 
Horažďovic, nově vzniklou p.č. 362/5 orná půda o výměře 1 982 m2 oddělenou z p.č. 362/1 v k.ú. 
Babín u Horažďovic, nově vzniklou p.č. 362/6 orná půda o výměře 230 m2 oddělenou z p.č. 362/2 
v k.ú. Babín u Horažďovic, nově vzniklou p.č. 362/7 orná půda o výměře 2 961 m2 oddělenou z p.č. 
362/3 v k.ú. Babín u Horažďovic, zároveň ……….. ………..  převádí do vlastnictví města Horažďovice 
p.č. 2409/1 trvalý travní porost o výměře 6 240 m2 v k.ú. Horažďovice, nově vzniklou p.č. 2360/1 
ostatní plocha o výměře 71 m2 oddělenou z p.č. 2360 v k.ú. Horažďovice, nově vzniklou p.č. 2350/10 
ostatní plocha o výměře 20 m2 oddělenou z p.č. 2350/6 v k.ú. Horažďovice bez finančního vyrovnání. 
Touto smlouvou se zároveň ruší věcné břemeno užívání pro ……… ……….. , ………….  k p.č. 2409/1 
v k.ú. Horažďovice, nově vzniklé p.č. 2360/1 v k.ú. Horažďovice, nově vzniklé p.č. 2350/10 v k.ú. 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

  
6. 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. 2334/8 trvalý travní porost o výměře 355 m2 
v k.ú. Horažďovice oddělený z p.č. 2334/2 v k.ú. Horažďovice a ………….. ……….. zároveň převádí do 
vlastnictví města nově vzniklý pozemek p.č. 2372/2 ostatní plocha o výměře 156 m2 v k.ú. Horažďovice 
oddělený z p.č. 2372 v k.ú. Horažďovice, nově vzniklý pozemek p.č. 2350/9 ostatní plocha o výměře 



 2 

133 m2 v k.ú. Horažďovice oddělený z p.č. 2350/7 v k.ú. Horažďovice, nově vzniklý pozemek p.č. 
2340/18 ostatní plocha o výměře 66 m2 v k.ú. Horažďovice oddělený z p.č. 2340/10 v k.ú. Horažďovice 
bez finančního vyrovnání – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

7. schvaluje uzavření dohody o zrušení smlouvy na zhotovení projektové dokumentace stavby „Domov 
pro seniory Horažďovice – změna 1“ včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru mezi 
městem Horažďovice a Ing. Martinem Liškou, Komenského 1133, Horažďovice – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
  

8. schvaluje a vydává Zásady pro umísťování reklamních zařízeních typu „A“ – za realizaci usnesení 
zodpovídá tajemník MěÚ  

 
9. souhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace – chodníku na Mírovém náměstí 

v Horažďovicích v úseku před nemovitostí čp. 4 z důvodu umístění reklamního zařízení – stojanu typu 
„A“ pro provozovnu „BAZAR ŽANET“ za určených podmínek – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor IRMM  
 

10. souhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace na Mírovém náměstí v Horažďovicích 
v úseku před vjezdem do ulice Hradební v Horažďovicích z důvodu umístění reklamního zařízení – 
reklamního stojanu typu „A“ na ploše 0,70 m x 0,50 m v provozní době obchodu s kojeneckým a 
dětským oblečením v ulici Hradební čp. 66 za určených podmínek – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor IRMM  
  

11. souhlasí s povolením zvláštního užívání veřejného prostranství  naproti obchodu v Loretské ul. 1069 
v Horažďovicích k prodeji vánočních stromků od 01.12.2020 (žadatel Milena Urbanová, Komenského 
747, Horažďovice) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční 
 

12. schvaluje uzavření dohody o ukončení pachtovní smlouvy mezi městem Horažďovice (propachtovatel) 
a Lenkou Sadilovou, Makovského 1223/23, Praha 6 (pachtýř) na pozemky p.č. 353/1 orná půda o 
výměře 2 507 m2, p.č. 353/2 orná půda o výměře 2 259 m2, p.č. 362/1 orná půda o výměře 3 279 m2, 
p.č. 362/2 orná půda o výměře 266 m2, p.č. 362/3 orná půda o výměře 16 335 m2 vše v k.ú. Babín u 
Horažďovic k 31.12.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

13. bere na vědomí zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší zóna 
Jihozápad – CZ03, Aktualizace 2020“, posuzované podle zákona č. 100/2001 Sb.,  
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

14. souhlasí s provedením technického zhodnocení nájemcem v předpokládané výši 4.000 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  
 

15. schvaluje uzavření dodatku č. 18 mezi městem Horažďovice a Bytservisem Sušice, spol. s r.o., 
Příkopy 86, Sušice, IČO: 45359601 k Nájemní smlouvě ze dne 15.10.2001 (předmětem dodatku je  
pronájem části nebytových prostor v suterénu budovy MŠ Na Paloučku, Loretská ulice čp. 935, 
Horažďovice, kde je umístěna předávací stanice, za nájemné 1.000 Kč/rok + 21% DPH, s účinností 
od 01.01.2021 na dobu neurčitou) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

16. neschvaluje pronájem části nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží Havlíčkova 40, 
Horažďovice o výměře 63,90 m2 Viktoru Šatrovi, se sídlem Havlíčkova 49, Horažďovice, IČO: 
08839107 za účelem prodeje masných výrobků, potravin a drogerie – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor IRMM  
 

17. schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 155,60 m2, Blatenská 311, Horažďovice 
Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje, příspěvkové organizaci, Klatovská třída 2960/200i, 
Plzeň, IČO: 45333009 za účelem provozování zdravotnického zařízení – záchranné služby na dobu 
určitou od 01.01.2021 do 31.12.2021 s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 31.116 Kč/rok 
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
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18. v záležitosti rekonstrukce domu čp. 19, Mírové náměstí, Horažďovice: 
a) schvaluje poskytnutí slevy na nájmu ve výši 8.754 Kč Sboru Křesťanské společenství 

Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 19, Horažďovice, IČO: 73631159 za nebytové 
prostory o výměře 125,96 m2 ve 3. nadzemním podlaží za období říjen 2020 – prosinec 2020 

b) schvaluje poskytnutí slevy na nájmu ve výši 9.363 Kč vč. DPH Marii Chalupné, se sídlem 
Mírové náměstí 19, Horažďovice, IČO: 45369003 za nebytové prostory o výměře 72 m2 v 1. 
nadzemním podlaží za období říjen 2020 – prosinec 2020 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

19. neschvaluje udělení výjimky manželům ………… a ……….. ……….. , …………. , ………… a 
nesouhlasí se zařazením žadatelů do evidence uchazečů o pronájem obecního bytu – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM 
 

20. schvaluje udělení výjimky ……….. ………….. , …………., ………….  a souhlasí se zařazením do 
evidence uchazečů o pronájem obecního bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

21. schvaluje pronájem bytu č. ..  (1+3), ……….. , Horažďovice ………….. ………… , ………… , ……….. 
s účinností nájemní smlouvy od 01.01.2021 na dobu určitou do 31.12.2021  za nájemné ve výši 45,88 
Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2021 ve výši 5,80 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor IRMM  
 

22. schvaluje pronájem  bytu č. ..  (1+1), ……………, Horažďovice …………. ………… , ………. , 
…………  s účinností nájemní smlouvy od 01.01.2021 na dobu určitou do 31.12.2021  za nájemné ve 
výši 44,89 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

23. v bytových záležitostech:  
a) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu  č. .. , ………. , Horažďovice (DPS) se 

………. ……… ke dni 31.12.2020 
b) schvaluje pronájem bytu č. .. , ………. , Horažďovice (DPS) ……… ……….. , ……….. , 

Horažďovice s účinností nájemní smlouvy od 01.01.2021 na dobu neurčitou za nájemné ve 
výši 33,69 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

24. schvaluje pronájem  bytu č. .. , ………… , Horažďovice (DPS) …….  ………. , ………….. ……..  
s účinností nájemní smlouvy od 01.01.2021 na dobu neurčitou za nájemné  ve výši 33,69 Kč/m2 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

25. schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. .., ………. , Horažďovice s ………. ……….  ke 
dni 31.12.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

26. doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 DSO Horažďovicko a 
rozpočet na rok 2021 DSO Horažďovicko – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   
 

27. schvaluje uzavření dodatku  č. 2 k pojistné smlouvě č. 6980371840 na pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla mezi městem Horažďovice a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., se sídlem 
Pobřežní 665/21, Praha 8, IČO: 47116617 s platností od 01.01.2021 do 31.12.2021, jehož předmětem 
je obchodní sleva – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

28. v záležitosti příspěvkových organizací:  
a) schvaluje vnitřní předpis příspěvkové organizace Křesťanské MŠ DUHA „Směrnice pro 

hospodaření s majetkem č. j. 165/20“  
b) schvaluje úpravu vnitřního předpisu „Směrnice pro hospodaření s majetkem“ MŠ Na 

Paloučku a ZŠ Komenského 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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29. bere na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ Komenského a ZŠ Blatenská za školní rok 2019/2020 – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

30. schvaluje poskytnutí 500 ks volných vstupenek v režimu 1 + 1 do Aquaparku Horažďovice určených 
pro veřejnost pro rok 2021 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

31. schvaluje poskytnutí sponzorského daru Oblastní charitě Horažďovice formou volných vstupenek do 
maximální výše 300 ks pro děti do 15 let na jednu hodinu do Aquaparku Horažďovice, účelově pro děti 
účastnící se Tříkrálové sbírky 2021 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

32. schvaluje konání akce rozdávání betlémského světla skautskou skupinou Junák  - Svaz skautů a 
skautek ČR, středisko Prácheň Horažďovice a postavení  tee-pee v prostoru na Mírovém náměstí u 
Mariánského sloupu dne 23.12.2020 v době od 14:00 do 17:00 hod. za dodržení těchto pravidel: 
zajištění odstupu osob, umístění desinfekčních prostředků, zakazuje se výdej potravin  
a nápojů určených ke konzumaci na místě, zakazují se stoly a místa k sezení – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

33. schvaluje účast města Horažďovice v projektu DSO Horažďovicko na pořízení kompostérů pro občany 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  
 

34. schvaluje uzavření smlouvy o postoupení smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace akce 
„Spolkový dům v Horažďovicích“ mezi MgA. Ondřejem Císlerem, PhD., Bechyňova 1613/7, Praha 6, 
společností AOC architekti s.r.o., Janovského 31, Praha a městem Horažďovice, jejímž předmětem je 
pozměna právní subjektivity zhotovitele – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

35. schvaluje uzavření dodatku č. 11, ke smlouvě o poskytování technické podpory od společnosti 
Geovap, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, Pardubice, jehož předmětem je rozšíření stávajícího 
informačního systému o modul PDFServer (sloužící k převodu dokumentů do formátu PDF/A) – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS  
 

36. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Václavem Makovcem, DiS, IQ-THERM CZ, Komušín 76, 
IČO: 68802803 a městem Horažďovice, kterou město Horažďovice přijímá dar uvedený ve smlouvě ve 
výši 59.985 Kč (záchranářský vodní elektrický skútr) na podporu a v prospěch JPO III SDHO 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS  
 

37. schvaluje poskytnutí věcných darů v celkové maximální hodnotě 6.500 Kč, jako ocenění práce u JPO 
III SDHO Horažďovice a především práce během NOUZOVÝ STAV v souvislosti  
s prokázáním výskytu koronaviru těmto členům: 
 ………… …………  – poukázka na nákup v hodnotě 2.000 Kč 
 ………… …………  – poukázka na nákup v hodnotě 1.500 Kč 
 ………… …………. – poukázka na nákup v hodnotě 1.500 Kč 
 ………… …………. – poukázka na nákup v hodnotě 1.500 Kč 
a vyslovuje jmenovaným poděkování za jejich činnost pro město Horažďovice a ORP Horažďovice 
během koronavirové krize a za činnost ve funkci u JPO III SDH Horažďovice – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor KS  

 
38. stanoví výši odměn   

a) ředitelkám mateřských škol Bc. Jitce Černé, Bc. Lucii Listopadové 
b) ředitelkám základních škol Mgr. Marcele Šmrhové, Mgr. Jaroslavě Šimkové 
c) řediteli ZUŠ Mgr. Martinu Petrusovi   

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha 
usnesení) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 
 

39. schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava čp. 19, Horažďovice“ 
mezi městem a společností STAFIS – KT s.r.o., Pačejov – nádraží 74, jehož předmětem je zvýšení 
rozsahu díla a navýšení ceny o 220.015,24 Kč + DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
IRMM  
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40. schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti 
DPS 1061, Horažďovice“  mezi městem Horažďovice a Stavební společností H a T, spol. s r.o., 
Komenského 373, Strakonice, jehož předmětem je změna rozsahu díla (snížení ceny o 316.910 Kč + 
DPH)  a změna termínu dokončení díla – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

41. schvaluje uzavření dodatku č. 1 mezi městem Horažďovice a firmou TUEBOR GENERAL SERVICE, 
s.r.o., Jižní Předměstí, Černická 771/5, Plzeň, IČO:00884367 ke smlouvě o obstarání věci uzavřené 
mezi městem Horažďovice a firmou SECURITY INVESTMENT KLATOVY, s.r.o., ze 13.05.2008 o 
napojení EZS a EPS u na pult centralizované ochrany hlídací služby – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Městské muzeum   
 

42. schvaluje pronájem bytu č. .. , …………… , Horažďovice (DPS) ………. …………. , ………….. , 
……….. s účinností nájemní smlouvy od 01.01.2021 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 33,69 
Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

43. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
     termíny jednání RM:   21.12.2020 ve 14:00 hod. 
     11.01.2021 ve 14:00 hod. 
     25.01.2021 ve 14:00 hod. 
     08.02.2021 ve 14:00 hod. 
     22.02.2021 ve 14:00 hod. 
     08.03.2021 ve 14:00 hod. 
     22.03.2021 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 
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