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Usnesení z 62. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 21.06.2021 
  

 

Projednané body: 

     
1. Kontrola plnění usnesení ze dne 07.06.2021    (21/R62/1) 

2. Multifunkční vzletová a přistávací plocha – výběr zpracovatele     (21/R62/2) 

3. ZTV Loreta – rozhodnutí o vybudování plynovodu – dodatek    (21/R62/3) 

4. ZTV Loreta – výkon archeologického výzkumu – přijetí nabídky     (21/R62/4) 

5. ZTV Loreta – výkon koordinátora BOZP     (21/R62/5) 

6. ZTV Loreta – TDS          (21/R62/6) 

7. Počítačová učebna ZŠ Blatenská – výběr – kupní smlouva   (21/R62/7) 

8. Vyřazení zmařených investic         (21/R62/8) 

9. Spolkový dům Horažďovice – smlouva – přeložka plynu    (21/R62/9) 

10. Žádost o zřízení sjezdu –       (21/R62/10) 

11. Dodatek k nájemní smlouvě  - kotelna Prácheňská 884 – Bytservis  (21/R62/11) 

12. Pronájem kotelny Prácheňský 884 – výběrové řízení      (21/R62/12) 

13. Umístění telekomunikačního zařízení – Rosa Computers   (21/R62/13) 

14. Umístění telekomunikačního zařízení – Starnet – dodatek     (21/R62/14) 

15. Sleva z nájemného nebytových prostor – II. čtvrtletí  2021  (21/R62/15) 

16. Ukončení nájmu bytu, pronájem bytu – K      (21/R62/16) 

17. Pronájem bytu –       (21/R62/17) 

18. Pronájem bytu –           (21/R62/18) 

19. Splátkový kalendář –        (21/R62/19) 

20. Výjimka pro zařazení do evidence žadatelů o byt –      (21/R62/20) 

21. Výjimka pro zařazení do evidence žadatelů o byt – K   (21/R62/21) 

22. Veřejnosprávní kontrola ZŠ  a účetní závěrky       (21/R62/22) 

23. Oprava povrchu běžeckého oválu na školním hřišti ZŠ Blatenská (21/R62/23) 

24. Směrnice pro hospodaření s majetkem – MŠ Na Paloučku     (21/R62/24) 

25. Příspěvková komise – poskytnutí dotací      (21/R62/25) 

26. Povolení akce – Putující festival Padajátra      (21/R62/26) 

27. Rozpočtové opatření 4/21       (21/R62/27) 

28. Směrnice o omezení hotovostních operací S 034      (21/R62/28) 

29. Ortex – dodatek č. 1 ke smlouvě      (21/R62/29) 

30. Zpráva vedoucí FO (změna organizace práce)      (21/R62/30) 

31. Poskytnutí věcných darů příslušníkům JPO HD    (21/R62/31)  

32. VO Horažďovice 2021          (21/R62/32) 

33. Termíny jednání RM a ZM       (21/R62/33) 
   

Informace:  

 Byt Ševčíkova 27/3 

 Novela zákona o místních poplatcích 2021       
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Rada města Horažďovice:  
 

1. schválení zápisu a usnesení (21/R62/1) 

RM po projednání 
schvaluje zápis a plnění usnesení z 61. jednání RM konaného dne 07.06.2021  
 

2. Multifunkční vzletová a přistávací plocha – výběr zpracovatele (21/R62/2) 

a) přijímá nabídku společnosti SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., Bucharova 1314/8, Praha, 
IČO: 06943187 na zpracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské 
činnosti akce „Multifunkční plocha – vzletová a přistávací plocha HEMS Horažďovice“ za 
nabídkovou cenu 444.000 Kč bez DPH (537.240 Kč vč. DPH) za zpracování projektové 
dokumentace a jednotkovou cenu 850 Kč bez DPH/hod (1.028,50 Kč vč. DPH/hod) za výkon 
autorského dozoru a jednotkovou cenu 2.500 Kč bez DPH/cesta (3.025 Kč vč. DPH/cesta) 
obsahující i posouzení a vyhodnocení alternativního umístění vzletové a přistávací plochy  
a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

b) schvaluje přesun 537.240 Kč z nespecifikované investiční rezervy na akci, který je součástí 
rozpočtového opatření č. 4  

c) ukládá zbývající náklady, v předpokládané výši 81.675 Kč za výkon autorského dozoru 
(předpoklad 50 hod výkonu a 10 cest), zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok 2022, případně 
do rozpočtového provizoria 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

3. ZTV Loreta – rozhodnutí o vybudování plynovodu – dodatek ke smlouvě (21/R62/3)  

a) schvaluje vybudování plynovodu včetně přípojek a souvisejících vedlejších nákladů v rámci 
akce „Základní technická vybavenost Loreta (dotační název akce: 21 TI Horažďovice)“ 

b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 mezi městem Horažďovice a společností LS stavby s.r.o., 
Palackého 764, Nýrsko, IČO: 64834042, jehož předmětem je realizace vyhrazené změny 
závazku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zjednodušeném podlimitním řízení, spočívající ve 
vybudování plynovodu, plynovodních přípojek a souvisejících prací za nabídkovou cenu 
1.417.984,33 Kč bez DPH (1.715.761,04 Kč vč. DPH) 

c) ukládá s ohledem k termínům realizace výdaje na dofinancování této akce, zahrnout do 
návrhu rozpočtu pro rok 2022, případně do pravidel rozpočtového provizória 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

4. ZTV Loreta – výkon archeologického výzkumu – přijetí nabídky (21/R62/4)  

rozhodla o přijetí nabídky uchazeče ARCHAIA Jih o.p.s, Třída Míru 23, Český Krumlov, IČO:  
26108470 na výkon archeologického výzkumu formou dohledu stavby „Základní technická 
vybavenost Loreta“ zadávané dle § 31 obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou 
cenu 14.650 Kč bez DPH (17.726,50 Kč vč. DPH)  a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

5. ZTV Loreta – výkon koordinátora BOZP (21/R62/5)  

rozhodla o přijetí nabídky uchazeče Ing. Arch. Kláry Skalové, Sokolovská 1336, Strakonice, IČO: 
69544298 na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby 
„Základní technická vybavenost Loreta“ zadávané dle § 31 obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 
Sb., za nabídkovou cenu 76.800 Kč (neplátce) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

6. ZTV Loreta – TDS (21/R62/6) 

rozhodla o přijetí nabídky uchazeče Jiří Fencl, Rychtaříkova 22, Plzeň, IČO: 11415011 na činnost 
technického dozoru stavebníka na stavbě „Základní technická vybavenost Loreta“ zadávané dle § 



 3 

31 obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu 268.800 Kč bez DPH (325.248 
Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné příkazní smlouvy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

7. Inovace počítačové učebny pro 2. stupeň – výběr dodavatele – kupní smlouva (21/R62/7) 

rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, 

Horažďovice, IČO: 25228978 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Inovace 
počítačové učebny pro 2. stupeň“ v ZŠ Blatenská, zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky 
malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu 567.795 Kč bez DPH 
(687.031,95 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné kupní smlouvy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

8. Vyřazení zmařených investic (21/R62/8) 

schvaluje vyřazení z účetní evidence části nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 
akce ZŠK – bezbariérovost školy, které nebyly využity při realizaci akce, v celkové ceně 22.050 
Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

9. Spolkový dům Horažďovice – smlouva – přeložka plynu (21/R62/9) 

schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících mezi městem Horažďovice a GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, 
realizované na náklady města Horažďovice v rámci stavby „Spolkový dům v Horažďovicích 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 

10. Žádost o zřízení sjezdu – (21/R62/10)  

nesouhlasí s dopravním připojením pozemku p. č. 772/12 na účelovou komunikaci na pozemku 

p. č. 754/2 v k.ú. Horažďovice dle žádosti a pověřuje MěÚ, odbor 

IRMM zajištěním územní studie, která stanoví urbanistický a funkční cílový stav celé lokality a 
ověří soulad záměru žadatelů s tímto stavem. 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

11. Dodatek k nájemní smlouvě  - kotelna Prácheňská 884 – Bytservis (21/R62/11) 

schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 15.10.2001 mezi městem 
Horažďovice (pronajímatel) a Bytservisem Sušice spol. s r.o., Příkopy 86, Sušice, IČO: 45359601 

(nájemce) na změnu výměry a nájmu pronajaté kotelny, Prácheňská 884 s platností od 01.08.2021 

na dobu neurčitou 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

12. Pronájem kotelny Prácheňský 884 – výběrové řízení (21/R62/12) 

schvaluje na základě protokolu o výběrovém řízení pronájem části nebytových prostor 
Prácheňská 884, Horažďovice o výměře 25 m2  Horažďovice 
za účelem skladovacích prostor s platností od 01.08.2021 na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 523 Kč/m2/rok 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

13. Umístění telekomunikačního zařízení – Rosa Computers (21/R62/13) 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Václavem 
Rosou – ROSA COMPUTERS, Prácheňská 35, Horažďovice, IČO: 61754706 (nájemce) na změnu 
pronajatých prostor na vybraných střechách budov v majetku města Horažďovice s účinností 
od 01.07.2021 na dobu neurčitou za nájemné ve  výši 1.000 Kč/rok +  DPH v zákonem stanovené 
sazbě 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
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14. Umístění telekomunikačního zařízení – Starnet – dodatek (21/R62/14) 

schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 13.12.2019  mezi městem 
Horažďovice (pronajímatel) a STARNETem s.r.o., Žižkova 226/3, České Budějovice, IČO: 

26041561 (nájemce) na změnu pronajatých prostor na střechách budov v majetku města 
Horažďovice s účinností  od 01.07.2021 na dobu neurčitou 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 

15. Sleva z nájemného nebytových prostor – II. čtvrtletí  2021 (21/R62/15) 

schvaluje poskytnutí slevy na nájmu ve výši 50% na období duben, květen, červen 2021 
nájemcům nebytových prostor, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením v souvislosti 
s pandemií onemocnění covid-19 omezit provoz nebo dočasně uzavřít provozovny pro 
maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům alespoň v části období od 01.04.2021 do 
30.06.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

16. Ukončení nájmu bytu, pronájem bytu – Kabátová (21/R62/16) 

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. , Horažďovice s 

, Horažďovice ke dni 30.06.2021 

b) schvaluje pronájem obecního bytu č. , Horažďovice I , 
, Horažďovice na dobu neurčitou s platností od 01.07.2021 za nájemné ve výši 

46,51 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

17. Pronájem bytu –  (21/R62/17) 

schvaluje pronájem bytu č. 1 , Horažďovice , 
Horažďovice na dobu určitou s platností od 01.07.2021 do 30.06.2022 za nájemné ve výši 46,51 
Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

18. Pronájem bytu –  (21/R62/18) 

schvaluje pronájem bytu č. 4, Horažďovice 
  na dobu určitou s platností od 01.07.2021 do 30.06.2022 za nájemné ve výši 46,51 Kč/m2  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

19. Splátkový kalendář – (21/R62/19) 

schvaluje uzavření splátkového kalendáře pod  ztrátou  výhody  splátek  s , 
nájemkyní bytu č. 8, Horažďovice na úhradu dlužného nájemného,  úhrad za plnění  
poskytovaná s užíváním bytu a příslušného úroku z prodlení ve výši 1.000 Kč/měsíc, vždy k  25. 

dni běžného  kalendářního  měsíce, poprvé v červenci 2021, zároveň bude placeno běžné měsíční 
nájemné bytu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

20. Žádost o udělení výjimky pro zařazení do evidence žadatelů o byt – a (21/R62/20) 

schvaluje udělení výjimky , Horažďovice a zařazení žadatele 
do evidence uchazečů o výměnu obecního bytu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

21. Žádost o udělení výjimky pro zařazení do evidence žadatelů o byt –  (21/R62/21) 

neschvaluje udělení výjimky A  a zařazení žadatelky do evidence 

uchazečů o pronájem obecního bytu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
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22. Veřejnosprávní kontrola ZŠ  a účetní závěrky (21/R62/22) 

a) bere na vědomí protokol o kontrole - Základní škola Horažďovice, Komenského 211, 
příspěvková organizace (čj. MH/05707/2021) a Základní škola Horažďovice, Blatenská 540, 
příspěvková organizace (čj. MH/08466/2021) 

b) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Základní škola Horažďovice, 
Komenského 211, příspěvková organizace za rok 2020, IČO: 75005271 a ukládá  zisk ve výši 
244.848,78 Kč převést do rezervního fondu příspěvkové organizace 

c) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Základní škola Horažďovice, 
Blatenská 540, příspěvková organizace za rok 2020, IČO: 75005557 a ukládá  zisk ve výši 
5.052,60 Kč převést do rezervního fondu příspěvkové organizace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 

23. Oprava povrchu běžeckého oválu na školním hřišti ZŠ Blatenská (21/R62/23) 

schvaluje opravu povrchu běžeckého oválu na školním hřišti Základní školy Horažďovice, 
Blatenská 540, příspěvková organizace a jeho financování z rezervního fondu školy do hodnoty 
150.000 Kč včetně DPH, použití rezervního fondu na malování se mění z původní částky 70.000 
Kč na 40.000 Kč 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

24. Směrnice pro hospodaření s majetkem – MŠ Na Paloučku (21/R62/24) 

schvaluje vnitřní předpis příspěvkové organizace MŠ Na Paloučku „Směrnice pro hospodaření 
s majetkem č. j. 25/2021“ 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   
 

25. Návrh příspěvkové komise - dotace z dotačního programu města Horažďovice  (21/R62/25) 

schvaluje v rámci dotačního programu města Horažďovice „Podpora volnočasových aktivit a 
podpora činnosti neziskových organizací v roce 2021“ na návrh příspěvkové komise poskytnutí 
dotace žadatelům a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace:  

a) Okresní rada AŠSK ČR Klatovy, pobočný spolek, se sídlem Komenského 211, Horažďovice, 
IČO: 2340011, na organizování a zajišťování sportovních soutěží v rámci okresu Klatovy - 
nájmy sportovišť, technické zabezpečení soutěží, administrativa ve výši 2.000 Kč 

b) Automotoklub Pačejov v AČR, IČO: 43316476, na 42. Invelt Rally Pačejov - tisk brožur, 
dokumentů, kopírování, poštovné, monitorovací systém, hudební produkce, tisk materiálů, 
vazba a kompletace itinerářů, předstartovní show ve výši 20.000 Kč 

c) Ing. Rudolf Dvořák, , na 56. ročník Horažďovické padesátky - nákup 
suvenýrových skleniček pro účastníky pochodu ve výši 4.000 Kč 

d) Tělovýchovná jednota Sokol Veřechov, IČO: 48353248, na provoz kabin, soc. zařízení - 
elektřinu, vodu, topení, nákup křovinořezu ve výši  2.000 Kč 

e) Tělocvičná jednota Sokol Horažďovice, IČO: 48353175, pro oddíl nohejbalu na cestovné, 
náklady na rozhodčí, pronájmy, sportovní a technické vybavení, pro oddíl stolního tenisu na 
cestovné, technické vybavení (robot, ohrádky, počítadla, stolky pro rozhodčí), sportovní 
vybavení pro mládež (potahy, míčky, lepidla, pálky), Velkou cenu Horažďovic ve výši 20.000 
Kč 

f) Potápěči Horažďovice, IČO: 26661331, na nákup náhradních dílů, opravy a revize techniky ve 
výši 3.000 Kč 

g) Miloslav Svatoš, , na celoroční sportovní výzvu Houba Challenge – pronájmy 
sportovišť, dopravu kol a osob, sportovní pomůcky, poháry a medaile ve výši 15.000 Kč 

h) KČT, odbor Horažďovice, IČO: 75052695, na dopravu na celodenní výlet s turistickým 
pochodem – Koněpruské jeskyně, naučná stezka Zlatý kůň, Beroun ve výši 3.000 Kč 

i) Josef Rendl, , na startovné ve sportovní střelbě ve výši 1.000 Kč 
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j) Tenis klub Horažďovice, z.s., IČO: 61785377, na nákup nového vybavení tenisového areálu, 
nákup sportovních pomůcek pro registrované hráče klubu  ve výši 12.000 Kč 

k) Fotbalový klub Horažďovice, IČO: 69981981, na nákup sportovních pomůcek ve výši 30.000 
Kč 

l) TJ Sport Horažďovice, IČO: 47726091, na pronájem tělocvičny, startovné na závodech, výbavu 
závodníků ve výši 15.000 Kč 

m) Motokros klub Horažďovice v AČR, IČO: 64864332, na zabezpečení závodu přeboru SMS 
(časomíra a lékařské zajištění) ve výši 5.000 Kč 

n) Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Komenského Horažďovice, pobočný spolek, IČO: 1487442, 
na nájemné sportovišť (bazén, tělocvična), medaile a odměny pro členy ve výši 25.000 Kč 

o) Zdeňka Charvátová, , pro volejbalový oddíl žen Horažďovice na pronájem 
sportovišť, sportovní náčiní ve výši 1.000 Kč 

p) Petr Řepík, , na dopravné na ligová utkání v šipkách, nákup materiálu – šipky, 
hroty, letky, násadky, tréninkový terč ve výši 1.000 Kč 

q) Tyjátr Horažďovice z. s., IČO: 64388883, na nájem (za sklad, zkoušky KD), autorské poplatky, 
cestovné, realizace představení, čistírnu kostýmů ve výši 15.000 Kč 

r) Pěvecký spolek Prácheň, IČO: 70801339, na poplatek Unii českých pěveckých sborů, 
účastnický poplatek ve Vlachovo Březí, dopravu na akce, květiny, tisk, pronájem sálu na 
zkoušky, vedení účetnictví, nákup not ve výši 3.000 Kč 

s) Bc. Zdeněk Kovač, n  na Pošumavskou dechovou hudbu Otavanka – na dopravu, 
nákup sborového oblečení, jeho částí či doplňků, pomůcek, technických pomůcek a částí či 
součástí hudební zvukové a ozvučovací aparatury či techniky, hudebních nástrojů a hudebního 
příslušenství ve výši 10.000 Kč 

t) Ševčíkův institut, z.s., IČO: 7937156 na Festival a akademii Otakara Ševčíka 2021 – umělecké 
honoráře, výpomoc na festival, management, technické zajištění, úprava webových stránek, 
náklady na propagaci, grafické práce ve výši 50.000 Kč 

u) Junák – český skaut, středisko Prácheň, z. s., IČO: 43312161, na přívěsný vozík za automobil, 
nájezdy na přívěsný vozík, otevírací přední čelo, zesílení nápravy ve výši 30.000 Kč 

v) Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Prácheň Horažďovice, IČO: 66344701, na nákup – hrnce 
smaltované, plastový odpadkový koš, látkové stahovací rolety, flipchart, křovinořez, chemický 
záchod, tepelný zářič, turistický stan ve výši 40.000 Kč 

w) Modelklub Horažďovice p.s., pobočný spolek, IČO: 72064731, na volnočasové technické 
aktivity dětí a dospělých – nájem, energie, spotřební materiál, soutěže dětí ve výši 5.000 Kč 

x) Spolek přátel Komušína, IČO: 6482571, na provoz kulturních a sportovních akcí, materiály, 
potřeby pro vzdělávací akce, provozní náklady ve výši 5.000 Kč 

y) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebomyslice, IČO: 426954, na nákup – ruční nářadí, 
sítě, řetězová pila, sportovní náčiní ve výši 10.000 Kč 

z) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horažďovice, IČO: 18236278, na nákup mikin a vybavení 
pro Klub mladých hasičů (paddleboard, magnetická tabule) ve výši 20.000 Kč 

aa) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Komušín, IČO: 65579143, na zajištění dětského dne, 
Mikulášské nadílky, pro pořádání venkovních akcí - venkovní stoly a lavice ve výši 8.000 Kč 

bb) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Boubín, IČO: 65579101, na nákup elektrocentrály ve výši 
15.000 Kč 

cc) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horažďovická Lhota, IČO: 65579127, na údržbu, opravy 
a provoz strojů, které jsou používány pro udržování travnatých ploch, na pronájem strojů, na 
el. energii obecní budovy ve výši 15.000 Kč 
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dd) Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Horažďovice, IČO: 62633074, na veterinární 
léčiva pro včely ve výši 5.000 Kč 

ee) Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, místní spolek Horažďovice, z.s., IČO: 
75041731, na přepravní boxy na zasílání holubů na závody ve výši 1.000 Kč 

ff) Myslivecký spolek Prácheň Horažďovice, IČO: 61784915, na nákup odrazové fólie na 
ohradníky, nájem honitby, dětské odpoledne ve výši 5.000 Kč 

gg) Myslivecký spolek Myť Třebomyslice, IČO: 47730811, na nákup obilí na přikrmování zvěře, 
nájem honitby, pistole k instalaci pachových ohradníků, pachová pěna, ostatní materiál (tyče, 
materiál na světelná zradidla) ve výši 2.000 Kč 

hh) Spolek občanů Horažďovic - Předměstí, IČO: 02380307, na provoz a údržbu sportovního 
areálu – antuka na tenisový kurt, včetně dopravy a složení, dřevěné komponenty na kolotoč, 
houpačky, lavičky, elektřina, voda, benzin do sekačky, dětský den + drakiáda, barvy, ředidlo, 
štětce, postřik ve výši 10.000 Kč 

ii) Jana Truhlářová, , na zajištění akcí v Babíně  - pivní sety, vybavení obecní 
budovy – rychlovarná konvice, dvouplotýnkový vařič, ubrusy, záclony, závěsy, souprava na 
stolní tenis, odměny pro soutěžící, venkovní tepelná lampa ve výši 10.000 Kč 

jj) Svaz zdravotně postižených – Šumava – Klub Horažďovice, IČO: 72053526, na činnost spolku 
– autobusová doprava na výlet, rekondice, masáže, pedikúra ve výši 10.000 Kč    

kk) Spolek rodáků a příznivců Horažďovic, města pod starobylou Práchní, z.s., IČO:  72060620, 
na činnost spolku – doprava na autobusové zájezdy ve výši 10.000 Kč  

ll) KČT, oblast Plzeňského kraje, IČO: 45331995, pro značkařský obvod Sušice - na obnovu 
turistického značení v okolí města Horažďovice – značkařský příkaz pro obnovu trasy, potřeby 
pro značkaře ve výši 1.000 Kč 

mm) Svatojánci z.s., IČO: 03749193, Svatojánská činnost na Horažďovicku – hry a pomůcky na 
bádání, materiální a sportovní vybavení ve výši 5.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   
 

26. Povolení akce – Putující festival Padajátra (21/R62/26) 

schvaluje konání kulturní akce Putující festival Padajátra dne 23.07.2021 v prostoru Panské 
zahrady a schvaluje poskytnutí  lavic a stanů 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   
 

27. Rozpočtové opatření 4/21 (21/R62/27) 

provádí rozpočtové opatření č. 4/2021, kterým se zvyšují příjmy o 533.470 Kč a zvyšují výdaje  
o 533.470 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO   
 

28. Směrnice o omezení hotovostních operací S 034 (21/R62/28) 

schvaluje Směrnici o omezení hotovostních operací S 034  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO  
 

29. Ortex – dodatek č. 1 ke smlouvě (21/R62/29) 

schvaluje  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. RS1/19/R009/1092 se společností ORTEX, spol. s 
r.o., se sídlem v Hradci Králové, Resslova 935/3 IČO: 00529745, kterým se navyšuje počet 
uživatelů  za celkovou cenu 83.087 Kč včetně DPH a zvyšuje měsíční poplatek za řešitelský servis  
na 14.320 Kč včetně DPH 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO  
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30. Zpráva vedoucí finančního odboru (21/R62/30) 

a) bere na vědomí  
    - zprávu vedoucí finančního odboru týkající se připravované změny organizace práce MěÚ 

    - doplňující informace starosty města a tajemníka MěÚ  
b) souhlasí  
    se změnou organizace práce MěÚ od 01.07.2021 

c) ukládá  
    tajemníkovi MěÚ předložit na nejbližší zasedání RM upravený návrh organizačního řádu MěÚ  
    Horažďovice v aktualizovaném znění   

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemník a  MěÚ, FO  
 

31. Poskytnutí věcných darů příslušníkům JPO HD (21/R62/31) 

schvaluje  poskytnutí věcných darů v celkové maximální hodnotě 11.500 Kč, jako ocenění práce 
u JPO III SDHO Horažďovice a především činnosti během NOUZOVÝ STAV a Pandemické 
pohotovosti v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/, 

způsobující nemoc COVID-19, na území České republiky těmto členům: 
 
 
 
 
 
 
a vyslovuje jmenovaným poděkování za jejich činnost pro město Horažďovice a ORP 
Horažďovice během koronavirové krize a za činnost ve funkci u JPO III SDH Horažďovice 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS  
 

32. VO Horažďovice 2021 – přijetí nabídky (21/R62/32) 

a) rozhodla o přijetí nabídky uchazeče Jan Sládek, Velenovy 97, Horažďovice, IČO: 11406402 

na realizaci stavebních prací zadávaných dle § 31 obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb., 
za nabídkovou cenu 899.040,94 Kč (1.087.839,54 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné 
smlouvy o dílo,  

b) schvaluje přesun 50.000 Kč z nespecifikované neinvestiční rezervy na akci, který je součástí 
rozpočtového opatření č. 4 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

33. Termíny jednání RM a ZM (21/R62/33) 

RM v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje: 

 termíny jednání RM:  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 


