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Usnesení z 61. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 07.06.2021 
  

 

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 24.05.2021     (21/R61/1) 
2. ZTV Loreta – regulativy          (21/R61/2) 
3. Vzletová plocha – výběr zpracovatele PD       (21/R61/3) 
4. Žádost o odkup části pozemku v k.ú. HD – Forestina       (21/R61/4) 
5. Žádost o odkup části pozemku v k.ú HD – F     (21/R61/5) 
6. Žádost o odkup části pozemku v k.ú. HD –      (21/R61/5)  
7. Žádost o odkup pozemku v k.ú. HD Šeflovi      (21/R61/7) 
8. Žádost o odprodej pozemku v k.ú. HD – a      (21/R61/8)  
9. Žádost o odprodej pozemku v k.ú. Komušín –   (21/R61/9) 
10. Žádost o odprodej pozemku v k.ú. Komušín –      (21/R61/10) 
11. Žádost o pronájem pozemku v k.ú. HD – Ferrum      (21/R61/11) 
12. Pronájem části pozemku v k.ú. Komušín – C       (21/R61/12) 
13. Elektronické úřední desky – smlouva o poskytování servisu    (21/R61/13) 
14. Povodí Vltavy – smlouva o zřízení služebnosti        (21/R61/14) 
15. Plán dílčího povodí Berounky – 2022-2027     (21/R61/15) 
16. Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe       (21/R61/16) 
17. Oznámení o návrzích opatření obecné povaha – Ministerstvo zemědělství  (21/R61/17) 
18. Veřejnosprávní kontrola MŠ, ZUŠ a účetní závěrky       (21/R61/18) 
19. Volby do školských rad ZŠ, jmenování       (21/R61/19) 
20. Vyřazení majetku ZŠ Blatenská         (21/R61/20)  
21. Poskytnutí dotace z PK – Podpora IC – MěM      (21/R61/21) 
22. Uzavření a změna provozní doby o prázdninách – MěK        (21/R61/22) 
23. Termíny jednání RM a ZM         (21/R61/23)

         
 

Rada města Horažďovice:  
 

1. schválení zápisu a usnesení (21/R61/1) 

schvaluje zápis a plnění usnesení z 60. jednání RM konaného dne 24.05.2021 

 

2. ZTV Loreta – regulativy (21/R61/2) 

souhlasí se stanovením regulativů pro část řešené rozvojové plochy B-N-24 v lokalitě Lorety a 

pověřuje MěÚ, odbor IRMM zajištěním územní studie 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM 

 

3. Vzletová plocha – výběr zpracovatele PD (21/R61/3) 

odkládá rozhodnutí o přijetí nabídky na zpracování projektové dokumentace do doby posouzení 
alternativního umístění přistávací plochy  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

4. Žádost o odkup části pozemku v k.ú. HD – Forestina (21/R61/4)  

odkládá rozhodnutí o odprodeji části pozemku p.č. 1126/13 v k.ú. Horažďovice  
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– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

5. Žádost o odkup části pozemku v k.ú HD l (21/R61/5)  

schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 1498/4 zahrada o výměře cca 36 m2 v k.ú. 
Horažďovice za cenu dle znaleckého posudku + náklady s prodejem související (včetně 
geometrického plánu a znaleckého posudku), pověřuje MěÚ, odbor IRMM zveřejněním záměru 
odprodeje části pozemku a vyhotovením geometrického plánu a znaleckého posudku  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 

6. Žádost o odkup části pozemku v k.ú. HD – M l (21/R61/6) 

schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 1498/4 zahrada o výměře cca 5 m2 v k.ú. 
Horažďovice za cenu dle znaleckého posudku + náklady s prodejem související (včetně 
geometrického plánu a znaleckého posudku), pověřuje MěÚ, odbor IRMM zveřejněním záměru 
odprodeje části pozemku a vyhotovením geometrického plánu a znaleckého posudku 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM 

 

7. Žádost o odkup pozemku v k.ú. HD 21/R61/7) 

schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 1498/4 zahrada o výměře cca 100 m2 a st.p.č. 
670/2 zastavěná plocha o výměře 226 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu dle znaleckého posudku + 

náklady s prodejem související (včetně geometrického plánu a znaleckého posudku), pověřuje 

MěÚ, odbor IRMM zveřejněním záměru odprodeje části pozemku a vyhotovením geometrického 
plánu a znaleckého posudku 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

8. Žádost o odprodej pozemku v k.ú. HD – P a (21/R61/8) 

neschvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 238/91 orná půda o výměře 1 405 m2 v k.ú. 
Horažďovice do doby výstavby kruhového objezdu na ulici Komenského v Horažďovicích 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

9. Žádost o odprodej pozemku v k.ú. Komušín –  (21/R61/9) 

schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 1368/1 ostatní plocha ostatní komunikace o 
výměře 11 m2 v k.ú. Komušín za cenu ve výši 150 Kč/m2 + náklady s prodejem související,  
pověřuje MěÚ, odbor IRMM zveřejněním záměru odprodeje části pozemku 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 

10. Žádost o odprodej pozemku v k.ú. Komušín – (21/R61/10)  

odkládá rozhodnutí o odprodeji části pozemku p.č. 1368/1 v k.ú. Komušín 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

11. Žádost o pronájem pozemku v k.ú. HD – Ferrum (21/R61/11) 

a) neschvaluje záměr odprodeje pozemku  
b) schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 841/3  o výměře 525 m2 v k.ú. Horažďovice, 

pověřuje MěÚ, odbor IRMM zveřejněním záměru pronájmu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

12. Pronájem části pozemku v k.ú. Komušín – i (21/R61/12) 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a  
 (nájemce) na pronájem části pozemku p.č. 

146/3 zahrada o výměře 64,9 m2 v k.ú. Veřechov za účelem zřízení zahrádky, s účinností od 
01.06.2021 na dobu neurčitou,  za nájemné ve výši 7 Kč/m2/rok 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
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13. Elektronické úřední desky – smlouva o poskytování servisu (21/R61/13)   

schvaluje uzavření smlouvy se společností POS Digital, s.r.o., Budějovická 778/3, Praha 4 – 

Pankrác, IČO: 03612911  o poskytování služeb servisu a zajištění vzdálené správy systému a 
servis hardware Elektronických úředních desek na dobu určitou 3 let 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

14. Povodí Vltavy – smlouva o zřízení služebnosti (21/R61/14) 

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. PVL-1122/2021/SMK//411939 mezi Povodím 
Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5 – Smíchov (strana povinná) a městem 
Horažďovice (strana oprávněná) k pozemku p.č. 2764/39 v k.ú. Horažďovice za jednorázovou 
náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

15. Plán dílčího povodí Berounky – 2022-2027 (21/R61/15) 

bere na vědomí oznámení o vydání závěru zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán dílčího povodí 
Berounky 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  
 

16. Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (21/R61/16) 

bere na vědomí oznámení Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10 o vydání 
veřejné vyhlášky – zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání 
povodňových rizik v povodí Labe a výzvu k uplatnění připomínek  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM.  

 

17. Oznámení o návrzích opatření obecné povaha – Ministerstvo zemědělství (21/R61/17) 

bere na vědomí oznámení Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město o 
vydání veřejné vyhlášky – oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzvy k uplatnění 
připomínek k návrhu opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, návrhu 
opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a návrhu opatření obecné povahy 
o vydání Národního plánu povodí Dunaje 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

18. Veřejnosprávní kontrola MŠ, ZUŠ a účetní závěrky (21/R61/18) 

a) bere na vědomí protokol o kontrole - Křesťanská mateřská škola DUHA, Horažďovice, 
příspěvková organizace  (čj. MH/06819/2021), Mateřská škola Na Paloučku, Horažďovice, 
příspěvková organizace (čj. MH/06263/2021) a Základní umělecká škola Horažďovice, 
příspěvková organizace (čj. MH/07536/2021) 

b) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Křesťanská mateřská škola 
DUHA, Horažďovice, příspěvková organizace za rok 2020, IČO: 75005565 a ukládá  zisk ve 
výši 44.950,95 Kč převést do rezervního fondu příspěvkové organizace 

c) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Mateřská škola Na Paloučku, 
Horažďovice, příspěvková organizace za rok 2020, IČO: 75005280 a ukládá  zisk ve výši 
1.038,22 Kč převést do rezervního fondu příspěvkové organizace 

d) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Základní umělecká škola 
Horažďovice, příspěvková organizace za rok 2020, IČO: 71294929 a ukládá zisk ve výši 
34.460,80 Kč převést do rezervního fondu příspěvkové organizace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 

19. Volby do školských rad ZŠ, jmenování (21/R61/19) 

a) jmenuje na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
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členy školské rady za zřizovatele – Ing. Hana Kalná, Ing. Marie Velková, Bohuslava Kodýdková 
pro školskou radu při ZŠ Komenského  a ZŠ Blatenská 

b) bere na vědomí zápis o průběhu a výsledku voleb do školské rady při ZŠ Komenského  a ZŠ 
Blatenská 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   
 

20. Vyřazení majetku ZŠ Blatenská (21/R61/20) 

souhlasí na základě předloženého seznamu majetku ZŠ Blatenská a vyjádření zástupce školy 
k vyřazení majetku inv. č. ZŠ310 0055, inv. č. ZŠ310 0091, inv. č. ZŠ310 0092 a inv. č. ZŠ310 
0093 s návrhem  vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací 
hodnotě 30.220 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, PPŠK   
 

21. Poskytnutí dotace z PK – Podpora IC – MěM (21/R61/21) 

schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Horažďovice (příjemce)  a Plzeňským krajem, 

Škroupova 18, Plzeň (poskytovatel) o poskytnutí účelové dotace v rámci programu „Podpora 

činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021“ na tvorbu a tisk kolekce 
propagačních materiálů formátu A5 ve výši 10.000 Kč  
– za realizaci usnesení zodpovídá OS MěM   

 

22. Uzavření a změna provozní doby o prázdninách – MěK (21/R61/22) 

schvaluje uzavření Městské knihovny Horažďovice v době od 02.08.2021 do 06.08.2021 a změnu 
provozní doby knihovny o letních prázdninách dle předloženého návrhu 

– za realizaci usnesení zodpovídá OS MěK  
 

23. Termíny jednání RM a ZM (21/R61/23) 

schvaluje: 

 termíny jednání RM:  21.06.2021 ve 14:00 hod.  

      12.07.2021 ve 14.00 hod. 

      26.07.2021 ve 14.00 hod. 

      09.08.2021 ve 14.00 hod. 

      30.08.2021 ve 14.00 hod. 

 

termín jednání ZM:  06.09.2021 v  18.00 hod. 

 

 

  

 

.  

        

 

 

  

 

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


