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Usnesení z 55. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 22.03.2021 
  

 

Projednané body: 

1. Kontrola plnění usnesení ze dne 08.03.2021     (21/R55/1) 
2. Vyřazení tiskárny CZ pasů      (21/R55/2) 
3. Horažďovická „50“ – žádost o pronájem     (21/R55/3) 
4. ZDK prodejna Třebomyslice – dotace    (21/R55/4) 
5. ZŠ Komenského - odpisový plán      (21/R55/5) 
6. ZŠ Komenského - oprava dvora    (21/R55/6) 
7.  – Výjimka odstupu RD       (21/R55/7) 
8. Dodatek č.6 Topp Šedivcová     (21/R55/8) 
9.  - záměr pronájmu části pozemku     (21/R55/9) 
10.  - záměr budoucí směny pozemků   (21/R55/10) 
11. Lyckeby Amylex - smlouva o zřízení věcného břemene   (21/R55/11) 
12. Pacht pozemků v Babíně     (21/R55/12) 
13. Pozemky v tzv. proluce – záměr odprodeje     (21/R55/13) 
14.  - směna pozemků    (21/R55/14) 
15. Posuzování vlivů na životní prostředí - Vltava, Berounka   (21/R55/15) 
16. Kácení – TS        (21/R55/16) 
17. Smlouva stravenky (Sodexo)       (21/R55/17) 
18. Rozpočtové opatření č. 1/2021    (21/R55/18) 
19. ČEZ - trafo u ČOV - kupní smlouva      (21/R55/19) 
20. ČOV Babín – směna pozemků     (21/R55/20) 
21. Charita – zvedák         (21/R55/21) 
22. MŠK rekonstrukce WC (výběr)     (21/R55/22) 
23. ČEZ - smlouva o zřízení věcného břemene    (21/R55/23) 
24. Nabídka ČEVAK       (21/R55/24) 
25. Kupní smlouva - Toyota Hilux      (21/R55/25) 
26. MěK – směrnice o ochraně osobních údajů   (21/R55/26) 
27. Program regenerace - spolupodíly města     (21/R55/27) 
28. Termíny jednání RM a ZM     (21/R55/28) 

 
 

Rada města Horažďovice:  
 

1. schválení zápisu a usnesení (21/R54/1) 

schvaluje zápis a plnění usnesení z 55. jednání RM konaného dne 22.03.2021. 

 

2. Vyřazení tiskárny CZ pasů (21/R55/2) 

schvaluje vyřazení tiskárny CZ pasů v pořizovací ceně 41.126 Kč z majetku města z důvodu 
jejího stáří a budoucí nevyužitelnosti  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor správní. 

 

3. „Horažďovická 50“ – žádost o pronájem (21/R55/3) 

schvaluje bezplatný pronájem prostoru malého nádvoří zámku, jeho pravé podloubí  
a pravou polovinu velkého nádvoří zámku TJ Sport Horažďovice, Klub přátel H50 pro účely startu 

a cíle pochodu „Horažďovická 50“ dne 21. a 22.05.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK. 
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4. ZDK prodejna Třebomyslice - dotace (21/R55/4) 

schvaluje poskytnutí dotace ZKD Sušice, náměstí Svobody 135, 342 01 Sušice, IČO: 00031968 
na podporu financování prodejny v Třebomyslicích, a to úhradu nákladů spotřeby energií a na 
opravy ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace. 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK.   

 

5. ZŠ Komenského - odpisový plán (21/R55/5) 

schvaluje odpisový plán ZŠ Komenského u pořízeného dlouhodobého hmotného majetku – vodní 
lázeň v pořizovací hodnotě 93.654 Kč, s dobou odpisování 8 let (CZ-CPA 27.90.11). Odpisy 

provedené v letošním roce ve výši 9.755,62 Kč bude příspěvková organizace krýt ze schváleného 
neinvestičního příspěvku na rok 2021. 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK.  

 

6. ZŠ Komenského - oprava dvora (21/R55/6) 

schvaluje opravu dvora Základní školy Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace 
a jeho financování z rezervního fondu školy do hodnoty 460.000 Kč včetně DPH. 
(Pozn. Vedení školy bude upozorněno na vyčerpání rezervy, kdy mohou peníze do budoucna 
chybět na jiné nezbytné záležitosti školy). 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK. 

 

7.  – Výjimka odstupu RD (21/R55/7) 

schvaluje výjimku z odstupu novostavby rodinného domu ve vzdálenosti 1,8 m od společné 
hranice s pozemkem parc. č.  v k.ú. Horažďovice dle  žádosti , , 
Horažďovice  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM.   

 

8. Dodatek č.6 Topp Šedivcová (21/R55/8) 

Schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.06.1996 na provedení čisticích a úklidových 
prací v Městském zdravotnickém zařízení Blatenská 311 se společností Hana Šedivcová – Topp, 

servisní úklidové služby, Měchurova 395, Klatovy, IČO 49170694 na změnu měsíční úhrady na 
částku 6.808,- Kč  bez DPH z důvodu snížení úklidových metrů 

- za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM.   

 

9.  - záměr pronájmu části pozemku (21/R55/9) 

schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 46/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 
cca 190 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic za účelem zřízení parkování a zásobování prodejny 
cukrovinek na p.č. 46/7 v k.ú. Babín u Horažďovic za cenu 7 Kč/rok/m2 pozemku + DPH v zákonem 
stanovené sazbě, pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru 
pronájmu části pozemku p.č. 46/2 v k.ú. Babín u Horažďovic 

- za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM. 

 
10.  - záměr budoucí směny pozemků (21/R55/10) 

schvaluje záměr budoucí směny pozemků mezi městem Horažďovice a , 
, Karlovy Vary – Rybáře, kdy město převede do vlastnictví  část 

pozemků p.č. 2801 ostatní plocha, p.č. 3176 ostatní plocha, p.č. 131/2 ostatní plocha o výměře 
cca 45 m2 v k.ú. Horažďovice a  převede do vlastnictví města část pozemku st.p.č. 

 zastavěná plocha o výměře cca 40 m2 v . , cena pozemků je v hodnotě 250 
Kč/m2 + náklady s prodejem související, pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru budoucí směny pozemků 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM. 
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11. Lyckeby Amylex - smlouva o zřízení věcného břemene (21/R55/11) 

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi městem Horažďovice 
(povinný) a společností LYCKEBY AMYLEX, a.s., Strakonická 946, Horažďovice (oprávněná) 
k pozemku p.č. 2675/1 v k.ú. Horažďovice za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH 
v zákonem stanovené sazbě. 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM. 

 

12. Pacht pozemků v Babíně (21/R55/12) 

a) bere na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na pacht pozemků p.č. 353/1, p.č. 
353/2 v k.ú. Babín u Horažďovic s nejvyšší nabídkou ve výši 5.350 Kč/ha bez DPH od . 

, , Horažďovice a 

b) schvaluje uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Horažďovice (propachtovatel) a . 

, , Horažďovice (pachtýř) na propachtování pozemků p.č. 353/1 
orná půda o výměře 2 507 m2, p.č. 353/2 orná půda o výměře 2 259 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic 
za pachtovné ve výši 5.350 Kč/ha + DPH v zákonem stanovené sazbě, s účinností od 01.04.2021 
na dobu neurčitou 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM   

 

13. Pozemky v tzv. proluce – záměr odprodeje  (21/R55/13)   

- revokuje usnesení 38. RM ze dne 15.06.2020, bod č. 7 (20/R38/7), týkající se záměru odprodeje 
části p.č. 832/63 v k.ú. Horažďovice , z důvodu změny výměry pozemku 

- revokuje usnesení 37. RM ze dne 01.06.2020, bod č. 28c (20/R37/28c), týkající se záměru 
odprodeje části p.č. 832/63 v k.ú. Horažďovice , z důvodu změny výměry 
pozemku 

- schvaluje záměr odprodeje nově vzniklého pozemku p.č. 832/199 zahrada o výměře 419 m2 

odděleného z p.č. 832/63 v k.ú. Horažďovice  a ,  
, Horažďovice za cenu 250 Kč/m2 + náklady s prodejem související + náklady na vyhotovení 

geometrického plánu (poměrnou část), pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru odprodeje   
- schvaluje záměr odprodeje nově vzniklého pozemku p.č. 832/197 zahrada o výměře 677 m2 

odděleného z p.č. 832/63 v k.ú. Horažďovice manželům  a ,  
, Horažďovice za cenu 250 Kč/m2 + náklady s prodejem související + náklady na vyhotovení 

geometrického plánu (poměrnou část), pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru odprodeje   
- schvaluje záměr odprodeje nově vzniklého pozemku p.č. 832/63 zahrada o výměře 451 m2 

odděleného z p.č. 832/63 v k.ú. Horažďovice za účelem vybudování zahrádky za cenu 250 Kč/m2 

+ náklady s prodejem související + náklady na vyhotovení geometrického plánu (poměrná část), 
pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM. 

 

14.  - směna pozemků (21/R55/14) 

schvaluje záměr směny části p.č. 841/2 zahrada o výměře cca 34 m2 v k.ú. Horažďovice 
z vlastnictví města Horažďovice do spoluvlastnictví ,  a .  

,  za cenu 250 Kč/m2 + náklady s prodejem související za část st.p.č. 356 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 12 m2 v k.ú. Horažďovice ze spoluvlastnictví  
,  a . ,  do vlastnictví města Horažďovice za 

cenu 250 Kč/m2 + náklady s prodejem související s tím, že po vyhotovení geometrického plánu a 
jeho zápisu v katastru nemovitostí dojde u nově vzniklé parcely oddělené ze st.p.č. 356 v k.ú. 
Horažďovice k výmazu zástavního práva smluvního a zákazu zcizení, pověřuje MěÚ odbor 
investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny, vyhotovením geometrického plánu 
s tím, že náklady na vyhotovení geometrického plánu budou uhrazeny oběma účastníky řízení 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM 
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15. Posuzování vlivů na životní prostředí - Vltava, Berounka (21/R55/15) 

- bere na vědomí oznámení o zahájení posuzování ke koncepci „Plán dílčího povodí Horní Vltavy  
  2022 – 2027“   

- bere na vědomí oznámení o zahájení posuzování ke koncepci „Plán dílčího povodí Berounky  
   2022 – 2027“.   
 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM. 
 

16. Kácení - TS (21/R55/16) 

a) Schvaluje kácení 2 ks smrku u vrat vedle kotelny v Okružní ulici na parcele č. 1153/4 v k. ú. 
Horažďovice. 
b) Schvaluje kácení 1 ks moruše, 1 ks lípy a 1 ks meruzalky u oválu v Jiráskově ulici na parcele 
č. 221/16 v k. ú. Horažďovice. 
– za realizaci usnesení zodpovídá TS města Horažďovice. 
 

17. Smlouva stravenky (Sodexo) (21/R55/17) 

schvaluje Smlouvu o zprostředkování Benefitů mezi městem Horažďovice a  společností Sodexo 
Pass Česká republika a.s. se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 2, PSČ 150 00 IČO: 61860476, 
DIČ: CZ61860476, kterou se snižuje poplatek za zprostředkování nákupu stravenek  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO. 
 

18. Rozpočtové opatření č. 1/2021 (21/R55/18)  

RM provádí rozpočtové opatření č. 1/2021, kterým se se zvyšují příjmy o 11.103.700 Kč a zvyšují 
výdaje o 11.103.700  Kč. 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO. 
 

19. ČEZ - trafo u ČOV - kupní smlouva (21/R55/19) 

doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup trafostanice včetně příslušenství na pozemku p.č. 
1775/14 a p.č. 1775/15 v k.ú. Horažďovice do majetku města a uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Horažďovice (kupující) a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 
(prodávající) za dohodnutou cenu 166.800 Kč bez DPH a 5.000 Kč + DPH za vypracování 
znaleckého posudku.  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM. 
 

20. ČOV Babín – směna pozemků (21/R55/20) 

a) Ruší usnesení rady města č. 21/R54/7 

b) Schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 308/3, trvalý travní porost, o výměře cca 2000 
m2 v k.ú. Babín u Horažďovic z vlastnictví , , Horažďovice do 
vlastnictví města Horažďovice a části pozemku parc. č. 130/3, lesní pozemek, o výměře cca 2.000 
m2 v k.ú. Babín u Horažďovic z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví , 

, Horažďovice bez finančního vyrovnání, 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. 
 

21. Charita – zvedák (žádost o dotaci) (21/R55/21) 

a) schvaluje pořízení zařízení pro klienty terénních služeb do Domova s pečovatelskou službou 
Loretská ul. 1069, Horažďovice, do prostor společné koupelny, kterou provozuje Oblastní charita 
Horažďovice. Akce bude realizována pouze s přispěním dotačních prostředků, 

b) souhlasí, jako vlastník objektu, s podáním žádosti o dotaci do příslušného dotačního titulu 
MPSV a   pověřuje odbor IRMM podáním žádosti o dotaci, 
c) ukládá v případě získání dotace výdaje na pořízení zařízení zahrnout do rozpočtu na rok 2021 
rozpočtovým opatřením a to převodem z nespecifikované investiční rezervy. 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK. 
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22. MŠK rekonstrukce WC (výběr) (21/R55/22) 

RM rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Stavební společnost H a T, spol. s r.o., 

Strakonice, Komenského 373, IČO: 45023522 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „MŠ Jiřího z Poděbrad – rekonstrukce WC“ zadávané dle § 31 obecné 
výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb. za nabídkovou cenu 1.125.028  Kč bez DPH (1.361284 Kč vč. 
DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM. 

 

23. ČEZ - smlouva o zřízení věcného břemene (21/R55/23) 

RM:  

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0015350/VB/01 

k akci „Horažďovice, KT, pč. 1497/12 – NN“ mezi městem Horažďovice (povinná) a společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci 
společností Elektromontáže Touš s.r.o., Topolová 68, Úherce (oprávněná) za jednorázovou 
náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě. 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM. 

 

24. Nabídka ČEVAK (21/R55/24) 

RM: 

a) bere na vědomí cenovou nabídku společnosti ČEVAK a.s., Severní 2261/8 , české Budějovice, 
IČO 60849657, provozovatele VHS infrastruktury v majetku města, na obnovu výše uvedeného za 
nabídkovou cenu 1.979.820 Kč bez DPH (2.395.582,20 Kč vč. DPH) a cenovou nabídku přijímá, 

b) uděluje výjimku ze směrnice S 10 upravující postup při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, s tím, že výše uvedenou obnovu provede společnost ČEVAK a.s., na základě předložené 
cenové nabídky a schvaluje uzavření příslušné smlouvy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM. 

 

25. Kupní smlouva - Toyota Hilux (21/R55/25) 

RM schvaluje:    

nákup vozidla Toyoty Hilux a text kupní smlouvu mezi městem Horažďovice a Ing. Janem 
Pokorným, Xaveriova 1805/47, Praha 5, PSČ 150 00 a pověřuje starostu města podpisem. 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, TS města Horažďovice. 

 

26. MěK – Směrnice 1/2021 o ochraně osobních údajů (21/R55/26) 

RM schvaluje:   

 Směrnici 1/2021 o ochraně osobních údajů v Městské knihovně v předloženém znění. 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěK 
 

27. Program regenerace - spolupodíly města (21/R55/27) 

RM doporučuje ZM schválit: 
1) poskytnutí dotace ve výši 46.448 Kč jako povinný spolupodíl města Římskokatolické farnosti 
Horažďovice, Mírové náměstí 10, 341 01 Horažďovice, zastoupené administrátorem farnosti    P. 
Th. Lic. Mariuszem Piwowarczykem, na akci obnovy krytiny a krovu na severovýchodní boční lodi 
kostela sv. Petra a Pavla – II. etapa (dokončení), Mírové náměstí, r. č. 21979/4-2912 ÚSKP, která 
bude spolufinancována z Programu regenerace MPR a MPZ. 

2) poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 20.000 Kč,  jako povinný spolupodíl 
města,  manželům , trvalé bydliště , 341 01 Horažďovice na akci 
obnovy stodoly – I. etapa (lokální oprava krovu, nová krytina, oprava uvolněného zdiva, stažení 
štítového rohu táhly na jižní části stodoly) náležící k městskému domu č. p. , , 
r. č.  ÚSKP, která bude spolufinancována z Programu regenerace MPR a MPZ.  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM.  
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28. termíny jednání RM a ZM (21/R55/30) 

schvaluje: 

 termíny jednání RM: 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       Ing. Hana Kalná  
 starosta města      místostarostka města 


