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Usnesení z 54. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 08.03.2021 
  

 

Projednané body: 

1. Kontrola plnění usnesení ze dne 22.02.2021     (21/R54/1) 
2. Směrnice – zadávání veřejných zakázek    (21/R54/2) 
3. Oprava střechy smuteční síně – výběr zhotovitele (Korch)  (21/R54/3) 
4. Oprava střechy kostela – výběr zhotovitele (Stafis)  (21/R54/4) 
5. KMŠ – rekonstrukce WC – zadávací dokumentace   (21/R54/5) 
6. Spolkový dům Otava – schválení PD    (21/R54/6) 
7. Kanalizace ČOV Babín – směna pozemků      (21/R54/7) 
8. Odprodej pozemku p.č. 832/70 – ……..    (21/R54/8) 
9. Žádost o odkup pozemku – ….….       (21/R54/9) 
10. Odkup pozemku p.č. 1272/32 v k.ú. HD – od Správy žel. (21/R54/10) 
11. Záměr prodeje bytové jednotky Palackého čp. 934-16   (21/R54/11) 
12. Pronájem vodních ploch v k.ú. Sv. Pole   (21/R54/12) 
13. Věcné břemeno – Veřechov       (21/R54/13) 
14. Budoucí věcné břem. – ČEZ – Loretská p.č 169/1 – NN (21/R54/14) 
15. Provozní řád – Motokros        (21/R54/15) 
16. Pronájem bytu – ………      (21/R54/16) 
17. Pronájem bytu – ………        (21/R54/17) 
18. Pronájem bytu – ………      (21/R54/18) 
19. Ukončení nájmu bytu dohodou – ………      (21/R54/19) 
20. Pronájem bytu – …………….    (21/R54/20) 
21. Poskytnutí dotace – pojízdná prodejna – Švarcová    (21/R54/21) 
22. Poskytnutí dotace – dopravní obslužnost PK   (21/R54/22) 
23. Poskytnutí dotace – Nemocnice HD     (21/R54/23) 
24. Poskytnutí dotace – Poradna pro rodinu    (21/R54/24) 
25. Kroniky obcí          (21/R54/25) 
26. Rekonstrukce Peškovy ulice – I. etapa – poddodavatelé  (21/R54/26) 
27. Prodloužení smlouvy – Motokros      (21/R54/27) 
28. Smlouva – regionální funkce knihoven – MěK  (21/R54/28) 
29. Prodej a vyřazení automobilu - TOYOTA HILUX    (21/R54/29) 
30. Termíny jednání RM a ZM       (21/R54/30) 

 
 

 

Rada města Horažďovice:  
 

1. schválení zápisu a usnesení (21/R54/1) 
schvaluje zápis a plnění usnesení z 53. jednání RM konaného dne 22.02.2021. 
 

2. Směrnice S 10 – zadávání veřejných zakázek (21/R54/2) 
schvaluje směrnici S 10 upravující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM. 
 

3. oprava střechy smuteční síně (21/R54/3) 
schvaluje uzavření smlouvy mezi Martinem Korchem, Plzeňská 265, Horažďovice, IČO: 

61754765 a městem Horažďovice na zhotovení díla „Oprava střechy smuteční síně                               
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v Horažďovicích“ zadávané dle § 31 obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb. za nabídkovou 

cenu 565.371,23 Kč bez DPH (684.099,19 Kč vč. DPH)   
 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM. 
 

4. oprava střechy kostela sv. Jana Křtitele (21/R54/4) 

a) schvaluje uzavření smlouvy mezi společností STAFIS – KT s.r.o., Pačejov – nádraží 74, 

IČO: 25219090 a městem Horažďovice na zhotovení díla „Oprava střechy kostela sv. Jana 

Křtitele v Horažďovicích“ zadávané dle § 31 obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb. za 

nabídkovou cenu 759.335,97 Kč bez DPH (918.796,52 Kč vč. DPH)  

b) schvaluje přesun 18.800 Kč z nespecifikované neinvestiční rezervy na dofinancování akce 

„Oprava střechy kostela sv. Jana Křtitele v Horažďovicích“, který bude součástí rozpočtového 

opatření č. 1 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM.   
 

5. MŠ Jiřího z Poděbrad – rekonstrukce WC (21/R54/5) 

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.  
 
6. Spolkový dům Otava – schválení projektové dokumentace (21/R54/6) 

schvaluje projektovou dokumentaci stavby pro územní rozhodnutí „Spolkový dům Otava“   
 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM. 
 

7. kanalizace a likvidace odpadních vod – ČOV  Babín (21/R54/7) 

a) schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 2410/1, trvalý travní porost, o výměře cca 99 

m2, části pozemku parc. č. 2438/17, trvalý travní porost, o výměře cca 746 m2 a části 

pozemku parc. č. 2768/55, vodní plocha, o výměře cca 274 m2 v k.ú. Horažďovice 
z vlastnictví ……. ……. , ……………  do vlastnictví města Horažďovice a části pozemku 

parc. č. 2768/54, vodní plocha, o výměře cca 73 m2, části pozemku parc. č. 2413/2, trvalý 

travní porost, o výměře cca 323 m2 v k.ú. Horažďovice, části pozemku parc. č. 367/6, ostatní 

plocha, o výměře cca 52 m2 a části pozemku parc. č. 354/2, trvalý travní porost, o výměře 

cca 333 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví 

…………. ………… , ……………  o výměře dle hodnot pozemků (v zastavěném území 150 

Kč/m2, ostatní 20 Kč/m2), pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním 

záměru směny a vyhotovením geometrického plánu na oddělení pozemků, 

b) schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 308/3, trvalý travní porost, o výměře cca 127 

m2, v k.ú. Babín u Horažďovic z vlastnictví …………… ……… , ……………  do vlastnictví 

města Horažďovice a části pozemku parc. č. 386, trvalý travní porost, o výměře cca 98 m2 a 

části pozemku parc. č. 130/3, lesní pozemek, o výměře cca 2135 m2 v k.ú. Babín  
u Horažďovic z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví ……….. …………….  
s doplatkem rozdílu výměr ve výši 20 Kč/m2, pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku 

města zveřejněním záměru směny a vyhotovením geometrického plánu na oddělení 

pozemků 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM.   
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8. prodej pozemku p.č. 832/70 v k.ú. HD – proluka (21/R54/8) 

a) bere na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkou z prvního kola 

b) doporučuje ZM projednat a schválit prodej pozemku p.č. 832/70 zahrada o výměře 1 125 
m2 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu 1.225.125 Kč včetně DPH ……………. a ………….,  
………….., Horažďovice 

c) doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice, 

Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a ………… a …………., …………., Horažďovice 

(kupující) za cenu 1.225.125 Kč včetně DPH s tím, že kupní cena bude uhrazena do 3 

měsíců od schválení prodeje ZM 

 - za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM.   
 

9. žádost o odkup pozemku - ……… (21/R54/9) 
- schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 219/23 zahrada o výměře cca 36 m2 v k.ú. 

Horažďovice za cenu 250 Kč/m2 + náklady s prodejem související, pověřuje MěÚ odbor 
investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje a vyhotovením 
geometrického plánu na oddělení pozemku s tím, že cena za geometrický plán bude připočtena 
ke kupní ceně s tím, že prodej pozemku se uskuteční až po realizaci stavby "Rekonstrukce 
Peškovy ulice - I.etapa". 
 

- za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM. 
 

10. odkup pozemku p.č. 1272/32 v k.ú HD od Správy železnic (21/R54/10) 
schvaluje záměr odkupu nově vzniklého pozemku p.č. 1272/32 ostatní plocha ostatní 

komunikace o výměře 7 m2 v k.ú. Horažďovice od Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 

1003/7, Praha - Nové Město a pověřuje MěÚ odbor IRM dalším jednáním se Správou železnic  
o možném převodu pozemku   
 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM. 
 

11. prodej bytové jednotky č. 934/16 v HD (21/R54/11) 
schvaluje záměr odprodeje bytové jednotky č. 934/16 ulice Palackého v Horažďovicích včetně 

podílu o velikosti 628/22180 na společných částech budovy sestávající se z čísla popisného 

933,934 a spoluvlastnického podílu o velikosti 628/22180 na st.p.č. 1185 v k.ú. Horažďovice 

veřejnou dvoukolovou soutěží s minimální nabídkovou cenou v prvním kole 1.270.000 Kč, 

pověřuje MěÚ odbor IRMM zveřejněním záměru odprodeje   
 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM. 
 

12. pronájem vodních ploch – k.ú. Svaté Pole (21/R54/12) – odloženo 
 

13. věcné břemeno – Veřechov  (21/R54/13) 
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014268/VB/001 
k akci „Veřechov, KT, p.č. 1376/4 – NN“ mezi městem Horažďovice (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 (oprávněná) za 

jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě   
 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM. 
 

14. budoucí věcné břemeno – ČEZ – Loretská p.č. 169/1 - NN (21/R54/14) - odloženo   
 

15. provozní řád – Motokros (21/R54/15) 
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bere na vědomí provozní řád motokrosového areálu Motokros klubu Horažďovice v AČR včetně 

akcí, které se budou konat v roce 2021   
 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM. 
16. pronájem bytu - ……… (21/R54/16) 

schvaluje pronájem  bytu č. …. (2+1), Prácheňská 885, Horažďovice ……………., …………, 
………. s platností od 01.04.2021 na dobu určitou do 31.03.2022  za nájemné ve výši 44,89 

Kč/m2 
 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM. 
 

17. pronájem bytu - ………. (21/R54/17) 
schvaluje pronájem bytu č. … (2+1), Hollarova 717, Horažďovice …………, ……….., 
Horažďovice s platností od 01.04.2021 na dobu určitou do 31.03.2022  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. 
 

18. pronájem bytu - ……… (21/R54/18)  
schvaluje pronájem bytu č. … (2+1), Husovo náměstí 148, Horažďovice …………, ………….. 
s platností od 01.04.2021 na dobu určitou do 31.03.2022 za  nájemné ve výši 44,89 Kč/m2 
 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ – odbor IRMM. 
 

19. ukončení nájmu bytu dohodou - ……... (21/R54/19) 

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu  bytu č. … (3+1), ………………, 
Horažďovice s ……………. ke dni 30.04.2021 

b) neschvaluje úhradu finančních nákladů za stavební a instalatérské práce z roku 2002 v bytě 

č. …, ………….., Horažďovice  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM. 
 

20. pronájem bytu – ……… (21/R54/20) 
schvaluje pronájem bytu č. … (1+1), ………….., Horažďovice …………, …………, 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. 
 

21. dotace – pojízdná prodejna – Švarcová (21/R54/21) 
a) schvaluje dotaci Kateřině Švarcové, Sirkařská 977, Sušice, IČO 07075898 na provoz 

pojízdné prodejny v měsících leden-prosinec 2021 ve výši 40.000 Kč 
b) schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace   
 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO. 
 

22. dotace PK – dopravní obslužnost (21/R54/22) 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost v roce 2021 

Plzeňskému kraji ve výši 183.400 Kč a uzavřít příslušnou smlouvu o poskytnutí účelové dotace  
 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO. 
 

23. dotace – sociální lůžka – LDN HD (21/R54/23) 
a) schvaluje dotaci Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Blatenská 314,   
      Horažďovice, IČO 26360870 ve výši 50.000 Kč na zajištění provozu sociálních lůžek 
b) schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace    
 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor SZ. 
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24. dotace – odborné sociální poradenství – Poradna pro rodinu (21/R54/24) 

a) schvaluje dotaci ve výši 5.000 Kč na provoz sociální služby odborného sociálního 

poradenství – Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-
profesní oblast  
   a osobnostní rozvoj o.p.s., Záboří 83  
b) schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy   
 

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor SZ. 
 

25. kroniky obcí (21/R54/25) 
bere na vědomí zápis textů do kronik obcí Komušín, Třebomyslice a Lhota Horažďovická za rok 

2020  
 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK. 
 

26. rekonstrukce Peškovy ulice - poddodavatelé (21/R54/26) 

a) bere na vědomí žádost společnosti COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, PRAHA 9, IČO: 

26177005, dodavatele stavebních prací, o schválení nových poddodavatelů pro stavbu 

„Rekonstrukce Peškovy ulice – I. etapa“ 

b) schvaluje nové poddodavatele: 

- společnost VAK servis s.r.o., Domažlické předměstí 610, Klatovy, IČO: 26375869, pro 
provedení stavebních prací na stavebních objektech SO 351, SO 353, 

- společnost Stavby Šafanda s.r.o., Chanovice 69, IČO: 26368684, pro provedení 
stavebních prací na stavebních objektech SO 301, 

- společnost VEToP s.r.o., Vodní 375, Staňkov, IČO: 48363383, pro provedení  stavebních 
prací na stavebních objektech SO 501, 

- společnost INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy, IČO: 49193503, pro provedení  
stavebních prací na stavebních objektech SO 441, 

- společnost Arbocom s.r.o., Klášterecká 40, Nepomuk, IČO: 29084245, pro provedení  
stavebních prací na stavebních objektech SO 801   
 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM. 
 

27. Motokros klub – pronájem pozemků (prodloužení smlouvy) (21/R54/27) 

a) schvaluje záměr prodloužení stávající nájemní smlouvy o 10 let tj. do 31.12.2031 a pověřuje 

MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru prodloužení smlouvy na 

pronájem pozemků p.č. 191/3, p.č. 191/7, p.č. 191/17, p.č. 203/2, p.č. 203/3, p.č. 214, p.č. 

226/1, p.č. 278/1 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic 

b) schvaluje záměr pronájmu p.č. 222/7 ostatní plocha jiná plocha o výměře 391 m2 v k.ú. 

Svaté Pole u Horažďovic a pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku města 

zveřejněním záměru pronájmu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM. 
  

28. poskytnutí dotace na regionální funkce – MěK  (21/R54/28) 
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na výkon 

regionálních funkcí knihoven mezi Plzeňským kraje a městem Horažďovice   
 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka MěK.   
 

29. prodej a vyřazení vozidla - Toyota Hilux (21/R54/29) 

a) schvaluje prodej využitelných zbytků vozidla prostřednictvím internetové aukce provozované 

společností TotalCar s.r.o.   



 6 

b) schvaluje následné vyřazení vozidla Toyota Hilux z evidence majetku města, org. složky 

Technické služby 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby.  
 

 
30. termíny jednání RM a ZM (21/R54/30) 

schvaluje: 
 termíny jednání RM: 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.  
       21.06.2021 ve 14:00 hod.  
        
 termín jednání ZM:  31.05.2021 v 18:00 hod.  

 
 
 
 
 
 
 

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


	Rada města Horažďovice:

