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Usnesení z 53. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 22.02.2021 
  

 

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. schválení zápisu a usnesení (21/R53/1) 
schvaluje zápis a plnění usnesení z 52. jednání RM konaného dne 08.02.2021  
 

2. rekonstrukce cesty Opěš – Babín – dohoda o poskytnutí dotace (21/R53/2) 
schvaluje dohodu se SZIF o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci 

s názvem „Rekonstrukce lesní cesty Opěš - Babín“ ve výši 435.116 Kč – za realizaci usnesení 

zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

3. rekonstrukce Peškovy ulice – I. etapa – technický dozor  (21/R53/3) 
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Ing. Jiřího Fencla, Rychtaříkova 22, Plzeň, 

IČO: 11415011 na výkon technického dozoru stavebníka na stavbě „Rekonstrukce Peškovy ulice 

– I. etapa“ zadávané dle § 31 obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu 

249.700 Kč bez DPH (302.137 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

4. částečná a úplná uzavírka – Strakonická ul. I/22 - průtah (21/R53/4) 
v rámci stavby „I/22 Horažďovice – průtah“: 

a) souhlasí s vedením objízdné trasy po pozemních komunikacích v zastavěném území obce 

Horažďovice: v úseku Lavičkové cesty pro vozidla do 7,5 t a v úseku Plzeňské ulice pro 

vozidla nad 7,5 t a se zjednosměrněním části ulice Palackého v úseku mezi ulicemi 

Šumavská  
a Loretská 

b) souhlasí s uzavírkou ulic Strakonická, ke Sportu, k Jarovu, 5. května, Zahradní, Rybářská  
a Nábřežní pro realizaci jednotlivých etap postupu výstavby     

vše v době od 15.03.2021 do 20.12.2021 po dobu provádění stavby „I/22 Horažďovice – průtah“ 
dle žádosti společnosti ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, Strakonice – za realizaci usnesení 

zodpovídá MěÚ, odbor IRMM   
 

5. pacht pozemků v Babíně (21/R53/5) 
v záležitosti pozemků p.č. 353/1 a p.č. 353/2 v k.ú. Babín u Horažďovic: 

a) bere  na vědomí přijetí žádostí o propachtování pozemků 

b) pověřuje MěÚ, odbor IRMM obesláním zájemců výběrovým řízením s minimální cenou za 

pacht ve výši 3.250 Kč/ha + DPH v zákonem stanovené sazbě 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM 
 
6. pronájem části pozemku p. č. 1389/18 v k.ú. Komušín – ……………. (21/R53/6) 
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schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a …………. 

………. , …………… , …………….. (nájemce) na pronájem části p.č. 1389/18 o výměře 55 m2 
v k.ú. Komušín za nájemné ve výši 7 Kč/m2/rok s účinností od 01.03.2021 na dobu neurčitou a 
tříměsíční výpovědní lhůtou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

7. pronájem části pozemku p. č. 159/5 v k.ú. HD – …………..  (21/R53/7) 
schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a …………. 

…………  , ……………. , …………… (nájemce) na pronájem části p.č. 159/5 o výměře 36 m2 
v k.ú. Horažďovice za nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok s účinností od 01.03.2021 na dobu neurčitou 

a měsíční výpovědní lhůtou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

8. ČEZ věcné břemeno – Babín – kabel NN (21/R53/8) 
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody  
o umístění stavby č. IV-12-0016710 k akci „Babín, KT, pč. 130/48 – 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   
 

9. pronájem bytu – …….  (21/R53/9) 
schvaluje pronájem  bytu č. … (2+1), …………….. , Horažďovice …….. …………. , 

…………………, Horažďovice s platností od 01.03.2021 na dobu určitou do 28.02.2023 za 

nájemné ve výši 43,43 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

10. pronájem bytu – …………  (21/R53/10) 
schvaluje pronájem bytu č. ..  (2+1), ……………… , Horažďovice …………  …………. , 

……………. , ……………  s platností od 01.03.2021 na dobu určitou do 31.08.2021 za nájemné 

ve výši 44,89 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2021 ve výši 5,80 Kč/m2 – za realizaci usnesení 

zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

11. pronájem bytu – …………….  (21/R53/11) 
schvaluje pronájem bytu č. ..  (2+1), …………….. , Horažďovice ………… ………. , ………….. , 

…………….  s platností od 01.05.2021 na dobu určitou do 30.04.2022 za nájemné ve výši 44,89 

Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

12. Vlajka pro Tibet (21/R53/12) 
na základě rozhodnutí z 5. zasedání ZM ze dne 29.09.1999 souhlasí s připojením města 

Horažďovice k vyvěšení tibetské vlajky dne 10.03.2021 na budově radnice – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor správní  
  

13. podání žádosti o dotaci – Podpora činnosti informačních center (21/R53/13) 
schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora činnosti informačních center 

na území Plzeňského kraje pro rok 2021“ (konkrétně na tvorbu a tisk propagačních materiálů ve 

formě letáků A5) – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka MěM  
 

14. ZTV Loreta – zadávací dokumentace (21/R53/14) 
v záležitosti akce „Základní technická vybavenost Loreta (dotační název 21 TI Horažďovice)“: 

a) schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. ve zjednodušeném podlimitním 

řízení 

b) jmenuje hodnotící komisi ve složení dle předloženého návrhu doplněnou o jednoho člena  



 3 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

15. pronájem vodních ploch – Český rybářský svaz (21/R53/15) 
schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Českým 

rybářským svazem, z.s., Místní organizace Horažďovice, Otavská 1039, Horažďovice (nájemce) 

na pronájem pozemků p.č. 1669 vodní plocha o výměře 229 m2, p.č. 1670 vodní plocha o 
výměře 572 m2 v k.ú. Horažďovice za nájemné ve výši 3.250 Kč/ha + DPH v zákonem 

stanovené sazbě, s účinností od 01.01.2021 do 30.11.2021 – za realizaci usnesení zodpovídá 

MěÚ, odbor IRMM 
 

16. Memorandum o spolupráci – Kongregace školských sester (21/R53/16) 
bere na vědomí uzavření memoranda o spolupráci při zajištění bezpečnosti provozu v areálu 

mezi Kongregací Školských sester de Notre Dame, U Soudu 813/7, Hradec Králové (vlastník)  
a městem Horažďovice (uživatel) na užívání pozemku p.č. 3112/1 v k.ú. Horažďovice na dobu 

neurčitou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM 
 

17. poskytnutí dotace – SDHHoražďovice (21/R53/17) 
schvaluje poskytnutí (investiční) dotace spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 

Horažďovice, IČO: 18236278 ve výši 50.000 Kč na dofinancování nákupu nové stříkačky PH Alfa 

2 v případě schválení rozpočtu ZM dne 01.03.2021 a schvaluje uzavření příslušné 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

18. kácení – TS (21/R53/18)  
v záležitosti kácení zeleně: 

a) neschvaluje kácení 1 ks dvoj kmen olše u přístupové cesty k chatové osadě v Komušíně na 

pozemku p. č. 182/8 v k. ú. Komušín  

b) neschvaluje kácení více kmenu platanu u Strakonické ulice naproti čp. 166 na pozemku         

p. č. 153/3 v k. ú. Horažďovice 

c) neschvaluje kácení 3 ks jasanů na mezi u požární nádrže v Třebomyslicích na pozemku        
p. č. 605/1 v k. ú. Třebomyslice u Horažďovic   

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka TS 
 

19. vyřazení zmařených investic (21/R53/19) 
schvaluje vyřazení zmařených investic z účetní evidence části nedokončeného dlouhodobého 

hmotného majetku v celkové ceně 100.070 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 

IRMM  
 

20. pronájem bytu – LDN (21/R53/20) 
schvaluje pronájem bytu č. ..  (2+1),  …………. , Horažďovice Nemocnici následné péče LDN 

Horažďovice, Blatenská 314, Horažďovice s platností od 01.03.2021 na dobu určitou do 

28.02.2022  za nájemné ve výši 44,89 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
IRMM  

 
21. termíny jednání RM a ZM (21/R53/21) 

schvaluje termíny jednání RM:  08.03.2021 ve 14:00 hod. 
        22.03.2021 ve 14:00 hod. 
        12.04.2021 ve 14:00 hod. 
        26.04.2021 ve 14:00 hod. 
        10.05.2021 ve 14:00 hod. 
        24.05.2021 ve 14:00 hod.  
        07.06.2021 ve 14:00 hod.  
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         21.06.2021 ve 14:00 hod.  
   schvaluje termíny jednání ZM:   01.03.2021 v 18:00 hod. 

         31.05.2021 v 18:00 hod.  
 
 
 
 
 
 

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


	Rada města Horažďovice:

