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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 49. jednání Rady města Horažďovice konaného  
21.12.2020 

 
 
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 48. jednání RM ze dne 07.12.2020 a plnění usnesení ze 48. jednání RM ze dne 

07.12.2020  
 

2. schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy č. 3/2020 v rámci programu Národního programu Životní 

prostředí na akci pod názvem „Horažďovice - vodovody, kanalizace a likvidace odpadních vod v 

místních částech města“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

3. schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 832/70 zahrada o výměře 1 125 m2 v k.ú. Horažďovice 

veřejnou dvoukolovou soutěží za minimální cenu ve výši 900 Kč/m2 pozemku + DPH v zákonem 

stanovené sazbě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM 
 

4. v záležitosti pozemků p.č. 36/5, p.č. 36/6 v k.ú. Boubín: 

a) bere na vědomí nepřijetí žádné nabídky na odprodej pozemků p.č. 36/5, p.č. 36/6 v k.ú. 

Boubín veřejnou dvoukolovou soutěží 

b) schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 36/5 ostatní plocha o výměře 935 m2 v k.ú. Boubín 

veřejnou dvoukolovou soutěží za minimální cenu ve výši 400 Kč/m2 pozemku + DPH 
v zákonem stanovené sazbě, pověřuje MěÚ, odbor IRMM zveřejněním záměru prodeje 

c) schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 36/6 ostatní plocha o výměře 992 m2 v k.ú. Boubín 

veřejnou dvoukolovou soutěží za minimální cenu ve výši 400 Kč/m2 pozemku + DPH 
v zákonem stanovené sazbě, pověřuje MěÚ, odbor IRMM zveřejněním záměru prodeje 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

5. schvaluje záměr směny pozemků městem Horažďovice a ……….. ……… , ………. , …………. , kdy 
město převádí do vlastnictví ……… ………. díl „a“ o výměře 7 m2 oddělený z p.č. 120/3 v k.ú. 

Horažďovice a sloučený do st.p.č. 400/1 v k.ú. Horažďovice, ………. ……….. zároveň převádí do 

vlastnictví města díl „b“ o výměře 8 m2 oddělený ze st.p.č. 400/1 v k.ú. Horažďovice a sloučený do p.č. 

120/3 v k.ú. Horažďovice za cenu pozemků 250 Kč/m2 + náklady s prodejem související s tím, že 

geometrický plán bude hrazen městem Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor IRMM zveřejněním 

záměru směny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
  
6. rozhodla o odmítnutí námitek stěžovatele společnosti EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2,  

Praha 4, IČO: 45274924 proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci veřejné zakázky na 

stavební práce s názvem „Rekonstrukce Peškovy ulice – I. etapa“,  zadávané dle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zjednodušeném podlimitním řízení a schvaluje text Rozhodnutí 

o námitkách – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM   
 

7. v záležitosti realizace stavby „Oprava vodovodu v Rybářské ulici“: 
a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava vodovodu 

v Rybářské ulici“, jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 86.726,52 Kč + 

DPH 
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b) schvaluje přesun 104.940 Kč vč. DPH z nespecifikované neinvestiční rezervy rozpočtu města 

2020 na akci „Oprava vodovodu v Rybářské ulici“, který bude zahrnut do rozpočtového 

opatření č. 12 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM   
  

8. v záležitosti veřejné zakázky „Demolice komínu při kotelně CZT, Horažďovice“: 
a) zrušuje veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby, zadávané dle § 31 

výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., z důvodu 

neobdržení žádné přijatelné nabídky 

b) schvaluje zadávací dokumentaci opakované veřejné zakázky malého rozsahu na výběr 

zhotovitele stavby, zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu 

z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. 

c) schvaluje seznam potencionálních uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky 

d) stanovuje hodnotící komisi ve složení dle návrhu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

9. schvaluje výjimku ze stavební uzávěry pro stavbu garáže s přístřeškem na pozemku p.č. 1480/4 v k.ú. 

Horažďovice dle předložené projektové dokumentace a žádosti manželů ………….. , ………..  – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
  

10. schvaluje uzavření pojistné smlouvy – pojištění vozidel (Speciální automobil požární – výsuvný žebřík) 

u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., za roční pojistné ve výši 21.546 Kč (smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou) – za realizaci usnesení zodpovídá tajemník MěÚ  
 

11. bere na vědomí skončení platnosti nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a 

společností BÖGL A  KRÝSL, k.s., Pod Špitálem 1452, Praha – Zbraslav ke dni 31.12.2020 na 
pronájem pozemků p.č. 2193/10 lesní pozemek o výměře 49 011 m2, p.č. 2193/11 lesní pozemek o 

výměře 4 488 m2, části p.č. 2193/1 a p.č. 2193/8 lesní pozemky (dle zákresu) vše v k.ú. Horažďovice 

za účelem těžby štěrkopísku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

12. schvaluje pronájem části nebytových prostor o výměře 105 m2 v prvním nadzemním podlaží Mírové 

náměstí 11, Horažďovice (zámek)  spolku Modelklub Horažďovice p.s., Zámek 11, Horažďovice, IČO: 

72064731 za účelem provozování zájmových kroužků dětí a vlastní činnosti dospělých s platností od 

01.01.2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 1000 Kč/rok a 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

13. schvaluje pronájem bytu č. …  (2+1), …………. , Horažďovice ………… ………. , ………… , ………..  
na dobu určitou od 01.01.2021 do 31.03.2021 za nájemné 44,89 Kč/m2 – za realizaci usnesení 

zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

14. provádí rozpočtové opatření č. 12/2020, kterým se zvyšují příjmy o 2.578.730 Kč a zvyšují výdaje o 

2.575.850 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

15. schvaluje ceník za pronájem hřbitovních míst a služby poskytované v souvislosti s pronájmem a 

užíváním hrobového místa s platností od 01.01.2021 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 

finanční  
 

16. v záležitosti ukončení smluv o využití systému nakládání s komunálním odpadem: 
a) schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o využití systému nakládání s komunálním 

odpadem na území města Horažďovice mezi městem Horažďovice a firmou EKOGEN o.s.,  
Strakonice k 31.03.2021 
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b) schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o využití systému nakládání s komunálním 

odpadem na území města Horažďovice mezi městem Horažďovice a firmou EKOSTAT a.s.,  

České Budějovice k 31.03.2021 

c) schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o využití systému nakládání s komunálním 

odpadem na území města Horažďovice mezi městem Horažďovice a firmou  CORYDORAS 

s.r.o., Horažďovice k 31.03.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
  

17. v záležitosti příspěvkových organizací:  
a) schvaluje rozpočty na rok 2021 - Křesťanské MŠ DUHA s příspěvkem ve výši 1.164.000 Kč,  

MŠ Na Paloučku s příspěvkem ve výši 1.055.000 Kč, ZŠ Komenského s příspěvkem ve výši 

3.030.000 Kč, ZŠ Blatenská s příspěvkem ve výši 3.350.000 Kč, ZUŠ s příspěvkem ve výši 

100.000 Kč 

b) schvaluje střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2022 a 2023 - Křesťanské MŠ DUHA, MŠ 

Na Paloučku, ZŠ Komenského, ZŠ Blatenská a ZUŠ 

c) schvaluje kompetenci ředitelek a ředitele k provádění úprav rozpočtu příspěvkové organizace 

s výjimkou případů:  

 kdy dochází ke změně finančního vztahu mezi zřizovatelem a zřízenou příspěvkovou 

organizací 
 navýšení použití rezervního fondu a fondu investic 
 nedočerpaný rozpočet na energie u mateřských a základních škol nelze použít na jiný 

účel 
 nedočerpaný rozpočet na drobný dlouhodobý majetek a na odhlučnění učebny do výše 

poskytnutého finančního příspěvku u základní umělecké školy nelze použít na jiný účel 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   
 

18. schvaluje přípravu žádosti o dotaci pro projekt ZŠ Komenského „Rekonstrukce venkovního sportoviště 

při ZŠ Komenského v Horažďovicích“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

19. v záležitosti kácení zeleně:  
a) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks hlohu u čp. 512 v Tyršově ulici na pozemku p. č. 2780/2 

v k.ú. Horažďovice 

b) schvaluje kácení 1 ks javoru v areálu Sokolovny na pozemku p. č. 1457/2 v k.ú. Horažďovice  

c) schvaluje kácení 1 ks jedle před čp. 22 ve Svatém Poli na pozemku p. č. 278/2 v k. ú. Svaté 

Pole u Horažďovic    

d) neschvaluje kácení 2 ks bříz a 2 ks modřínů v sídlišti „Uran“ na pozemku p. č. 1156/18 a 

1156/1 v k.ú. Horažďovice  

e) schvaluje kácení 1 ks smrku v Tyršově ulici naproti domu čp. 359 na pozemku p. č. 2775/15 

v k.ú. Horažďovice 

f) schvaluje kácení 1 ks jabloně v zahrádkářské kolonii „U Tvaru“ na pozemku p. č. 1484/4 

v k.ú. Horažďovice 

g) neschvaluje kácení vícekmenu platanu u Strakonické ulice naproti čp. 166 na pozemku p. č. 

153/3 v k.ú. Horažďovice  

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka TS  
 

20. schvaluje uzavření servisní smlouvy mezi městem Horažďovice a společností Tritius Solutions a.s., 
Vodní 258/13, Brno – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka MěK  
 

21. schvaluje úpravy půjčovní doby Městské knihovny Horažďovice – dospělé oddělení – od 01.02.2021 – 
za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka MěK   



 4 

 
22. rozhodla o úpravě  usnesení č.  RM/2019/20/13 v následujícím znění :  

„pověřuje starostu města Ing. Michaela Formana k výkonu působnosti statutárního zástupce města ve 
věci dojednávání, uzavírání a podepisování smluv v samostatné působnosti města do celkové výše 
plnění v jednotlivém případě 50.000 Kč, v případě opakovaných plnění do výše 50.000 Kč za 
kalendářní rok“ – za realizaci usnesení zodpovídá tajemník MěÚ  
 

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