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Usnesení z 60. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 24.05.2021 
  

 

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

Projednané body: 

     
1. Kontrola plnění usnesení ze dne 10.05.2021      (21/R60/1) 
2. Novostavba RD – T         (21/R60/2) 
3. Prodej bytu 934/16 –     (21/R60/3) 
4. Revitalizace zámku – schválení PD         (21/R60/4) 
5. I/22 HD – průtah – dodatek ke smlouvě       (21/R60/5) 
6. Učebna PC ZŠ Blatenská – zrušení VZ, nová zadávací dokumentace     (21/R60/6) 
7. Pronájem NP Prácheňská 884 – výběrové řízení      (21/R60/7) 
8. Žádost o umístění Z-Boxu – Zásilkovna         (21/R60/8) 
9. Přístřešek pro auto – požárně nebezpečný prostor –   (21/R60/9) 
10. Žádost ÚZSVM – plynovodní a kan. přípojka čp. 496       (21/R60/10) 
11. Dodatek ke smlouvě (vyjmutí pozemku z nájmu) –   (21/R60/11) 
12. Plán dílčího povodí horní Vltavy – 2022-2027       (21/R60/12) 
13. Zvláštní užívání veřejného prostranství – zámecká cukrárna    (21/R60/13) 
14. Zvláštní užívání veřejného prostranství – restaurace U Hlaváčků     (21/R60/14) 
15. Odpuštění penále –       (21/R60/15) 
16. Udělení výjimky – zařazení do evidence uchazečů o byt –    (21/R60/16) 
17. Pronájem bytu – V         (21/R60/17) 
18. Pronájem bytu DPS –         (21/R60/18)  
19. Rozpočtové opatření 3/2021       (21/R60/19) 
20. Elektronizace úřadu           (21/R60/20) 
21. Souhlas zřizovatele – ZŠ – projekt Obědy do škol     (21/R60/21) 
22. Modernizace venkovního hřiště  ZŠ Komenského – doplnění žádosti     (21/R60/22) 
23. Program zlepšování kvality ovzduší – aktualizace     (21/R60/23) 
24. Zapůjčení hasičského vozidla CAS 32 T -148  společnosti Pfeifer     (21/R60/24) 
25. Příprava 13. zasedání ZM         (21/R60/25) 
26. Jmenování zástupce města v záležitosti úložiště jaderného odpadu     (21/R60/26) 
27. Povolení konání akce – den dětí        (21/R60/27) 
28. Termíny jednání RM a ZM          (21/R60/28)

         
 

Rada města Horažďovice:  
 

1. schválení zápisu a usnesení (21/R60/1) 

schvaluje zápis a plnění usnesení z 59. jednání RM konaného dne 10.05.2021  
 

2. Novostavba RD -  (21/R60/2) 

v záležitosti žádosti manželů T  

a) nesouhlasí s dopravním připojením pozemku p. č. 263/11 na účelovou komunikaci na 
pozemku p.č. 2740 v k. ú. Horažďovice 

b) odkládá rozhodnutí o novostavbě rekreačního domu a posunutí oplocení na hranici 
s pozemkem p. č. 2740 dle žádosti manželů 
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Horažďovice do doby vypracování územní studie, která stanoví urbanistický a funkční cílový 
stav celé lokality a ověří soulad záměru žadatelů s tímto stavem 

c) pověřuje MěÚ, odbor IRMM zajištěním územní studie 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 

3. Prodej bytu 934/16 –  (21/R60/3) 

v záležitosti bytové jednotky č. 934/16 v Palackého ulici v Horažďovicích: 
a) bere na vědomí žádost L  o prodej bytu č. 934/16 do spolupodílového 

vlastnictví s 

b) revokuje usnesení 21/R59/2 b,c 

c) doporučuje ZM projednat a schválit prodej bytové jednotky č. 934/16 na st.p.č. 1185 v k.ú. 
Horažďovice, ulice Palackého v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 628/22180 na 

společných částech domu 933, 934 a st.p.č. 1185 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 
1.640.000 Kč, do spolupodílového vlastnictví kupujících a 

d) doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice, 
Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a a 

(oba kupující) za cenu 1.640.000 Kč s tím, že kupní cena bude 
uhrazena do 3 měsíců od schválení prodeje ZM a záloha ve výši 5.000 Kč na náklady 
spojené s prodejem bude zaplacena do 14 dnů od schválení prodeje ZM 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

4. Revitalizace zámku – schválení PD (21/R60/4) 

schvaluje architektonickou studii připravované stavby „Revitalizace zámku“ 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

5. I/22 HD – průtah – změna (21/R60/5)  

v záležitosti realizace stavby „I/22 Horažďovice - průtah“:  
a) schvaluje změnu během výstavby ZBV č. 1, 2 a 3 dle smlouvy o dílo na realizaci stavby 

„I/22 Horažďovice - průtah“ uzavřené se společnostmi Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 
Pankráci 546/56, Praha 4, ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, Strakonice, PORR a.s., 
Dubečská 3238/36, Praha 10 a  M - SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice, jejímž 
předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 3.059.945 Kč + DPH (z toho podíl 
města ve výši 940.015,10 Kč + DPH) 

b) schvaluje přesun 1.138.000 Kč z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města na akci 
„Rekonstrukce I/22 – Strakonická ulice“  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

6. Učebna PC ZŠ Blatenská – zrušení VZ, nová zadávací dokumentace (21/R60/6) 

v záležitosti akce „Inovace počítačové učebny pro 2. stupeň“ ZŠ Blatenská: 
a) zrušuje veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky 

malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., v souladu s vyhrazeným právem 
zadavatele uvedeným v zadávacích podmínkách 

b) schvaluje zadávací dokumentaci opakované veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle 
§ 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. 

c) schvaluje doplněný seznam potencionálních uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky 
v rámci opakované veřejné zakázky (schválený seznam uchazečů bude uložený 
v podkladech na sekretariátu)  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

7. Pronájem nebytových prostor Prácheňská 884 – výběrové řízení (21/R60/7) 
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schvaluje vypsání výběrového řízení na pronájem části nebytových prostor v čp. 884, ulice 
Prácheňská, Horažďovice (sklad) se stanovenou minimální cenou nájmu ve výši 323 Kč/m2/rok, 

pronájem získá zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou, který splní podmínky výběrového řízení  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

8. Žádost o umístění Z-boxu - Zásilkovna (21/R60/8) 

za navržených podmínek neschvaluje umístění automatu Z-BOX společnosti Zásilkovna s.r.o. 
na pozemku ve vlastnictví města 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

9. Přístřešek pro auto – požárně nebezpečný prostor – (21/R60/9) 

schvaluje umístění stavby při společné hranici pozemků p. č. 746 a 1148/29 a zásah požárně 
nebezpečného prostoru do  pozemku  města  p. č. 1148/29 vše v k. ú. Horažďovice dle žádosti 
manželů 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 

10. Žádost ÚZSVM – plynovodní a kan. přípojka čp. 496 (21/R60/10) 

a) schvaluje zřízení plynovodní a kanalizační přípojky pro objekt čp. 496 v Ševčíkově ulici 
v Horažďovicích na pozemku p. č. 2760/4 v k.ú. Horažďovice 

b) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi 
městem Horažďovice (budoucí povinný) a Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 (budoucí oprávněný) 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

11. Dodatek ke smlouvě (vyjmutí pozemku z nájmu) – (21/R60/11) 

schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 05.02.2020 mezi 
 (pronajímatel) a městem Horažďovice (nájemce), kterým se z nájmu vyjímá 

část pozemku p.č. 2342 trvalý travní porost o výměře 260 m2 v k.ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

12. Plán dílčího povodí Horní Vltavy – 2022-2027 (21/R60/12) 

bere na vědomí oznámení o vydání závěru zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán dílčího povodí 
Horní Vltavy 2022 – 2027“, které bylo podrobeno řízení podle ustanovení § 10d zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

13. Zvláštní užívání veřejného prostranství – Zámecká cukrárna (21/R60/13) 

souhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace – chodníku na Mírovém náměstí 
v Horažďovicích v úseku před čp. 11 z důvodu umístění předzahrádky o rozměrech 3 x 7 metrů 
v termínu od 05/2021 do 09/2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

14. Zvláštní užívání veřejného prostranství – restaurace U Hlaváčků (21/R60/14) 

souhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace – parkoviště na p.č. 2694/9 v k.ú. 
Horažďovice ulice Strakonická v Horažďovicích v úseku před čp. 186 z důvodu umístění 
předzahrádky o rozměrech cca 4,5 x 10,4 metrů v termínu od 05/2021 do 11/2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

15. Odpuštění penále – (21/R60/15) 

na základě vydaného příkazu k úhradě nákladů exekuce soudního exekutora JUDr. Erika Smoly, 
Exekutorský úřad v Strakonicích, č.j. 212 EX 691/04 ze dne 09.03.2021: 
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RM neschvaluje odpuštění penále povinnému  – 

z důvodu neuhrazené pohledávky oprávněného v plné výši 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

16. Udělení výjimky – zařazení do evidence uchazečů o byt (21/R60/16) 

neschvaluje udělení výjimky a zařazení 
žadatele do evidence uchazečů o pronájem obecního bytu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

17. Pronájem bytu –  (21/R60/17) 

schvaluje pronájem bytu č. , Horažďovice Z  na 

dobu určitou s platností od 01.06.2021 do 31.05.2022 na za nájemné ve výši 44,89 Kč/m2 do 

30.06.2021 a za nájemné ve výši 46,51 Kč/m2 od 01.07.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

18. Pronájem bytu DPS – (21/R60/18) 

schvaluje pronájem bytu v DPS č. , Horažďovice 
na dobu neurčitou s platností od 01.06.2021 za nájemné ve výši 33,69 Kč/m2 do 30.06.2021 a 

za nájemné ve výši 34,90 Kč/m2 od 01.07.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

19. Rozpočtové opatření 3/2021 (21/R60/19) 

provádí rozpočtové opatření č. 3/2021, kterým se zvyšují příjmy o 65.810 Kč a zvyšují výdaje o 
65.810  Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO  
 

20. Elektronizace úřadu (21/R60/20) 

souhlasí, aby prostředky schválené na elektronizaci agend MěÚ byly použity též na 
elektronizaci organizačních složek a MP, přičemž celkový rozpočet na elektronizaci nebude 
navýšen 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO   
 

21. Souhlas zřizovatele – ZŠ – projekt Obědy do škol (21/R60/21) 

souhlasí  se zapojením Základní školy Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace 
a Základní školy Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace do projektu kraje „Obědy 
do škol v Plzeňském kraji 2021/2022“ financovaného z „Operačního programu potravinové a 
materiální pomoci“ na pozici partnera s finančním příspěvkem 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 

22. Modernizace venkovního hřiště  ZŠ Komenského – doplnění žádosti (21/R60/22) 

v záležitosti „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Komenského, Horažďovice“: 
a) neschvaluje podání žádosti o dotaci do programu č. 162 52 Regionální sportovní 

infrastruktury 2020-2024, výzvy s alokací do 10 milionů na projekt „Rekonstrukce sportovního 
areálu ZŠ Komenského, Horažďovice“ 

b) neschvaluje podání žádosti o dotaci do programu č. 162 52 Regionální sportovní 
infrastruktury 2020-2024, výzvy s alokací nad 10 milionů na projekt „Rekonstrukce 
sportovního areálu ZŠ Komenského, Horažďovice“ 

c) neschvaluje podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, či 
jiného aktuálně vhodného programu na projekt „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ 
Komenského, Horažďovice“ 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK a odbor IRMM  
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23. Program zlepšování kvality ovzduší – aktualizace (21/R60/23) 

bere na vědomí aktualizovaný Program zlepšení kvality ovzduší (PZKO) 2020 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP   
 

24. Zapůjčení hasičského vozidla CAS 32 T -148  společnosti Pfeifer (21/R60/24) 

v záležitosti společnosti Pfeifer Holz, s.r.o., Chanovice: 

a) schvaluje zapůjčení hasičského vozidla CAS 32 T – 148, RZ KT 47 – 41 od JPO III SDHO 

Horažďovice společnosti Pfeifer Holz, s.r.o. Chanovice, IČO: 45349711“ se sídlem Chanovice 
102 

b) pověřuje Ing. Michaela Formana, starostu města, uzavřením smlouvy mezi městem 
Horažďovice a společností Pfeifer Holz, s.r.o.,  Chanovice 102, IČO: 45349711“  o zapůjčení 
hasičského vozidla CAS 32 T – 148, RZ KT 47 – 4 a pověřuje provedením realizace  
Františka Kříže, pracoviště bezpečnosti, OUI a krizového řízení a Václava Melku, velitele JPO 
III SDHO Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS  
 

25. Příprava 13. zasedání ZM (21/R60/25) 

doporučuje ZM schválit program 13. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu: Jana 
Buriánka a Josefa Vítovce a návrhovou komisi: Ing. arch. Jiřího Kučeru a Josefa Růtu 

– za realizaci usnesení zodpovídá starosta města  
 

26. Jmenování zástupce města v záležitosti úložiště jaderného odpadu (21/R60/26) 

doporučuje ZM jmenování Ing. Michaela Formana zástupcem města do Lokální pracovní 
skupiny (LPS) Březový potok  
– za realizaci usnesení zodpovídá starosta města    

 

27. Povolení konání akce – den dětí (21/R60/27) 

schvaluje konání akce „Den dětí“ dne 29.05.2021 v prostoru Panské zahrady, parku Ostrov a 
částečně v areálu Lipek s podmínkou, že aktivity v prostoru anglického parku budou 
naplánovány mimo plochy osázené květinovou výsadbou a odpovědnost za případné škody 
přebírá organizátor 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 

28. Termíny jednání RM a ZM (21/R60/28) 

schvaluje termíny jednání RM:  07.06.2021 ve 14:00 hod. 

  21.06.2021 ve 14:00 hod.  

 schvaluje termín jednání ZM:   31.05.2021   v 18:00 hod. 

 

  

 

.  

        

 

 

  

 

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


	Rada města Horažďovice:

