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Usnesení z 64. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 12.07.2021 
  

 

Projednané body: 

     
1. Kontrola plnění usnesení ze dne 21.06.2021 a 29.06.2021      (21/R64/1) 

2. Bezbariéry – HD, Komenského ul. 953, 954 – žádost o dotaci         (21/R64/2) 

3. Provoz a údržba plynovodních přípojek Peškova ul. – smlouvy       (21/R64/3) 

4. Oprava střechy kostela sv. J. Křtitele – dodatek č. 1          (21/R64/4) 

5. Čevak – voda pod kontrolou, MŠ Křesťanská – dodatek        (21/R64/5) 

6. Čevak – voda pod kontrolou, MŠ Loretská – dodatek          (21/R64/6) 

7. Odprodej bytové jednotky 878/2 – žádost       (21/R64/7) 

8. Odkup části pozemku p.č. 32 a p.č. 33 v kú. Veřechov          (21/R64/8) 

9. Žádost o zřízení sjezdu – Loreta –         (21/R64/9) 

10. Zvláštní užívání místní komunikace – Vinotéka čp. 5         (21/R64/10) 

11. Žádost o prověření pozemků – SPÚ          (21/R64/11) 

12. Věcné břemeno – PRO-DOMA x ŘSDxměsto           (21/R64/12) 

13. Věcné břemeno – ČEZ – Blatenská ul.          (21/R64/13) 

14. Věcné břemeno – ČEZ – Loretská ul.            (21/R64/14) 

15. Souhlas se stavbou a věcné břemeno – ČEZ – Peškova – NN      (21/R64/15) 

16. RoBiN OIL – žádost o prominutí nájmu            (21/R64/16) 

17. Ukončení nájmu bytu, pronájem bytu –         (21/R64/17) 

18. Ukončení nájmu bytu –            (21/R64/18) 

19. Žádost o udělení výjimky o pronájem bytu –      (21/R64/19) 

20. OZV o místním poplatku – odpady            (21/R64/20) 

21. Jmenování – ředitelka MŠ Loretská         (21/R64/21) 

22. Poskytnutí dotace z PK – podpora jednotek JPO          (21/R64/22) 

23. Souhlas s umístěním elek. přípojky do pozemku města -         (21/R64/23) 

24. Souhlas se stavbou, věcné břemeno ČEZ - Plzeňská, p.č. 832/70 – NN      (21/R64/24) 

25. Souhlas s vedením objízdné trasy           (21/R64/25) 

26. Poskytnutí materiálního daru – obec Stebno          (21/R64/26) 

27. Termíny jednání RM a ZM           (21/R64/27) 

 

Rada města Horažďovice:  
 

1. schválení zápisu a usnesení (21/R64/1) 

schvaluje zápis a plnění usnesení z 62. jednání RM konaného dne 21.06.2021 a 63. jednání RM 
konaného dne 29.06.2021  

 

2. Bezbariéry – HD, Komenského ul. 953,954 – žádost o dotaci (21/R64/2) 

a) schvaluje podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy programu MMR ČR, podprogramu 
Bytové domy bez bariér na vybudování dvou osobních výtahů a dvou bezbariérových vstupů 



 2 

do BD 953-954 Komenského ul. v rámci akce s názvem „Bezbariéry – Horažďovice, 
Komenského ul. 953, 954“ 

b) ukládá předpokládané náklady stavebních prací zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok 2022 
případně do pravidel rozpočtového provizoria 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

3. Provoz a údržba plynovodních přípojek Peškova ul. – smlouvy (21/R64/3)  

schvaluje uzavření smluv o zajištění provozu a údržby plynovodních přípojek pro bytové domy 
čp. 704, 706, 710 v ulici  Peškova v Horažďovicích se společností GasNet služby s.r.o., 
Plynárenská 799/1, Zábrdovice,  Brno 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 

4. Oprava střechy kostela sv. J. Křtitele – dodatek č. 1 (21/R64/4)  

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „OPRAVA STŘECHY 
KOSTELA SV. JANA KŘTITELE V HORAŽĎOVICÍCH“ uzavřené se společností STAFIS – KT 

s.r.o., Pačejov – nádraží 74, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 

5. Čevak – voda pod kontrolou, MŠ Křesťanská – dodatek (21/R64/5)  

schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 11029454 
mezi městem Horažďovice (odběratelem) a spol. ČEVAK, Severní 2264/8, České Budějovice, 
IČO: 60849657 upravující podmínky poskytnutí služby VODA POD KONTROLOU (instalační 
poplatek 1.200 Kč + DPH v zákonem stanovené výši, měsíční poplatek 89 Kč + DPH v zákonem 
stanovené výši)  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 

6. Čevak – voda pod kontrolou, MŠ Loretská – dodatek (21/R64/6) 

schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 
11020168/2 mezi městem Horažďovice (odběratelem) a spol. ČEVAK, Severní 2264/8, České 
Budějovice, IČO: 60849657 upravující podmínky poskytnutí služby VODA POD KONTROLOU 
(instalační poplatek 1.200 Kč + DPH v zákonem stanovené výši, měsíční poplatek 89 Kč + DPH 
v zákonem stanovené výši) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

7. Odprodej bytové jednotky 878/2 – žádost (21/R64/7)  

schvaluje záměr odprodeje bytové jednotky č. 2 v domě čp. 878 o výměře 35,80 m2, včetně podílu 
358/12381 na společných prostorách domu čp. 878,877 a na st.p.č. 1069/1 v k.ú. Horažďovice pro 
nájemce  Horažďovice za kupní cenu ve výši 950.000Kč + 
náklady s prodejem související, pověřuje MěÚ, odbor IRMM zveřejněním záměru odprodeje 
bytové jednotky 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

8. Odkup části pozemku p.č. 32 a p.č. 33 v kú. Veřechov (21/R64/8) 

schvaluje záměr odkupu části pozemků p.č. 32  zahrada a p.č. 33 ostatní plocha ostatní 
komunikace o výměře cca 35 m2 v k.ú. Veřechov za domluvenou cenu 150 Kč/m2 + náklady 
s prodejem související, pověřuje, MěÚ odbor IRMM vyhotovením geometrického plánu na 
oddělení pozemku 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

9. Žádost o zřízení sjezdu – Loreta – (21/R64/9) 
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nesouhlasí s dodatečným povolením stavby „rekreační domek na pozemku p.č. 772/42 v k.ú. 
Horažďovice dle žádosti do doby zajištění 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  
 

10. Zvláštní užívání místní komunikace – Vinotéka čp. 5 (21/R64/10)  

souhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace na Mírovém náměstí 
v Horažďovicích, v úseku před prodejnou „VINOTÉKA“ v čp. 5,  z důvodu umístění reklamního 
stojanu typu „A“ v provozní dobu obchodu v termínu od 6/2020 do 6/2023 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

11. Žádost o prověření pozemků – SPÚ (21/R64/11) 

bere na vědomí žádost Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro 
Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 8, Plzeň o sdělení podle ustanovení § 6 zákona č. 503/2012 
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a schvaluje přílohu k SPU 229307/2021/104/Tom/36361203 k pozemkům 
st.p.č. 75/2, st.p.č. 85/2, p.č. 100, p.č. 101/6, p.č. 103/2, p.č. 103/8, p.č. 103/9, p.č. 103/11, p.č. 
103/16, p.č. 121/40 v k.ú. Veřechov 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

12. Věcné břemeno – PRO-DOMA x ŘSD (21/R64/12) 

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 0305/22-

513/33210/2021 v rámci stavby „Novostavba prodejny stavebnin PRO-DOMA s.r.o, Horažďovice“ 
mezi  Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 
4 (povinná), městem Horažďovice (oprávněná) a společností PRO-DOMA, SE, Budčická 1479, 
Újezd nad Lesy, Praha 9 (investor) k pozemku p.č. 2475/26 v k.ú. Zářečí u Horažďovic za 
jednorázovou náhradu ve výši 6.926,39 Kč včetně DPH 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

13. Věcné břemeno – ČEZ – Blatenská ul. (21/R64/13) 

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014117/VB001 

k akci „Horažďovice, KT, Blatenská, p.č. 1161/5 – 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. Věcné břemeno – ČEZ – Loretská ul. (21/R64/14) 

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014071/VB/001 

k akci „Horažďovice, KT, Loretská p.č. 169/1 – 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  
 

15. Souhlas se stavbou a věcné břemeno – ČEZ – Peškova – NN (21/R64/15) 

a) souhlasí se stavbou „Horažďovice, KT, Peškova, pč. 791 - NN“ na pozemcích ve vlastnictví 
města Horažďovice p.č. 219/2, p.č. 221/16 v k.ú. Horažďovice 

b) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby č. IV-12-0018059 k akci „Horažďovice, KT, Peškova, pč. 791 – NN“ mezi 
městem Horažďovice (budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
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Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností Senergos, a.s., Družstevní 
452/13a, Ostopovice 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

16. RoBiN OIL – žádost o prominutí nájmu (21/R64/16)   

odkládá projednání navrženého usnesení na příští jednání RM (po jednání vedení města 
s majitelem společnosti ROBIN OIL, s.r.o.) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM a vedení města  
 

17. Ukončení nájmu bytu, pronájem bytu –  (21/R64/17)  

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

s ke dni 31.07.2021 

b) schvaluje pronájem  bytu č. , Horažďovice  
7 Horažďovice na dobu neurčitou s platností od 01.08.2021 za nájemné ve výši 46,51 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

18. Ukončení nájmu bytu – (21/R64/18) 

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

 zastoupenou plnou mocí  ke dni 31.07.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

19. Žádost o udělení výjimky o pronájem bytu –  (21/R64/19) 

schvaluje udělení výjimky , Horažďovice a zařazení žadatelky 
do evidence uchazečů o pronájem obecního bytu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

20. OZV o místním poplatku – odpady (21/R64/20) 

doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství, která od 01.01.2022 nahradí Obecně závaznou vyhlášku města č. 
2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů (výše poplatku a jeho splatnost zůstane nezměněna) 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO  
 

21. Jmenování – ředitelka MŠ Loretská (21/R64/21) 

a) bere na vědomí zápis z konkurzního řízení na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Na 
Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace ze dne 24.06.2021 

b) jmenuje s účinností od 01.08.2021 Bc. Jitku Černou,  ředitelkou Mateřské školy 
Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace 

c) určuje plat ředitelce Mateřské školy Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace Bc. 
Jitce Černé dle přílohy návrhu usnesení. Vydává  platový výměr s účinnosti od 01.08.2021, je 

vydán v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízením vlády č. 341/2017 

Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 
22. Poskytnutí dotace z PK – podpora jednotek JPO (21/R64/22)  

schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje  do rozpočtu města Horažďovice ve 
výši 90.000 Kč (JPO III SDHO Horažďovice 30.000 Kč, JPO V Boubín 30.000 Kč, JPO V Komušín 
30.000 Kč) a schvaluje uzavření smlouvy mezi Plzeňským krajem a městem Horažďovice o 
poskytnutí účelové dotace z  dotačního titulu "„Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí 
Plzeňského kraje v roce 2021 - Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS 
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23. Souhlas s umístěním elektrické přípojky do pozemku města - S (21/R64/23) 

schvaluje umístění elektrické přípojky  NN k domu čp. 9 v Horažďovicích do pozemku města p. 
č. 2760/2 v k. ú. Horažďovice dle žádosti  
7 za podmínek stanovených ve smlouvě o právu provést stavbu na cizím pozemku 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM   

 

24. Souhlas se stavbou a věcné břemeno - ČEZ - Plzeňská, p.č. 832/70 – NN (21/R64/24) 

a) souhlasí se stavbou „Horažďovice, KT, Plzeňská, pč. 832/70 - NN“ na pozemku ve vlastnictví 
města Horažďovice p.č. 809/3 v k.ú. Horažďovice 

b) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby č. IV-12-0018111 k akci „Horažďovice, KT, Plzeňská, pč. 832/70 – NN“ mezi 
městem Horažďovice (budoucí 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 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM   

 

25. Souhlas s vedením objízdné trasy (21/R64/25) 

souhlasí s vedením objízdné trasy po pozemních komunikacích v zastavěném území obce 
Komušín po dobu cyklistického závodu „Memoriál Christiana Battaglii“ dne 24.07.2021 dle žádosti 
spolku CK Příbram, z.s. zastoupeného Pavlem Bílkem, Mnichov 132, Strakonice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM   

 

26. Poskytnutí materiálního daru – obec Stebno (21/R64/26) 

schvaluje poskytnutí materiálního daru postižené obci Stebno ve výši 16.346 Kč (pracovní a 
úklidové nářadí, materiál na opravy) a pověřuje realizací materiální pomoci pracovníka 
bezpečnosti, OUI a krizového řízení a JPO III SDHO Horažďovice předáním  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS  

 

27. Termíny jednání RM a ZM (21/R64/27) 

RM v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje: 

 termíny jednání RM:  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  


