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Usnesení ze 70. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 18.10.2021 
  

 

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 04.10.2021        (21/R70/1) 

2. Revitalizace areálu Lipky – ZD na vypracování PD a IČ     (21/R70/2) 

3. Rekonstrukce kotelny zámku – ZD na dodavatele stav. Prací  (21/R70/3) 

4. ZŠ Blatenská – revitalizace areálu – podání žádosti o dotaci     (21/R70/4) 

5. Rekonstrukce polní cesty Opěš – výběr zhotovitele    (21/R70/5) 

6. Smuteční síň – oprava střechy – dodatek ke smlouvě – Korch    (21/R70/6) 

7. Revitalizace zámku – dodatek ke smlouvě – Projektový ateliér  (21/R70/7) 

8. Směna pozemků –        (21/R70/8) 

9. Sádky – znalecký posudek, pronájem      (21/R70/9) 

10. Odkup pozemků v k.ú. Veřechov –       (21/R70/10) 

11. Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy – Kolář     (21/R70/11) 

12. Souhlas se zřízením závlahy – Motokros       (21/R70/12)  

13. Žádost o stanovisko – Třebomyslice, KT, pč. 603/41-NN – ČEZ   (21/R70/13) 

14. Dodatek k nájemní smlouvě – vinárna – Krejčí – Kareš      (21/R70/14) 

15. Pronájem sociálně – integračního bytu – Oblastní charita   (21/R70/15) 

16. Ukončení nájmu bytu dohodou –        (21/R70/16) 

17. Vyřazení majetku – MŠ, ZŠ       (21/R70/17) 

18. Adventní koncert – výše vstupného        (21/R70/18) 

19. Poskytnutí dotace – Oblastní charita Sušice     (21/R70/19) 

20. Kompostéry – smlouvy o výpůjčce a darovací      (21/R70/20) 

21. Rozpočtové opatření  č. 8/2021      (21/R70/21) 

22. Směrnice S 19 – mobilní a hlasové služby       (21/R70/22) 

23. Smlouva o servisních službách (údržba databází ORACLE)  (21/R70/23) 

24. Žádost o uzavírku chodníku Plzeňská – Colas       (21/R70/24) 

25. Příprava 15. zasedání ZM        (21/R70/25) 

26. Sněm SMO ČR – zplnomocnění jiné obce       (21/R70/26)  

27. Termíny jednání RM a ZM       (21/R70/27) 

 

 

Rada města Horažďovice:  
 

1. schválení zápisu a usnesení (21/R70/1) 

schvaluje zápis a plnění usnesení z 69. jednání RM konaného dne 04.10.2021 
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2. Revitalizace areálu Lipky – zadávací dokumentace na vypracování PD a IČ (21/R70/2) 

a) revokuje usnesení 21/R69/7 (ukončení smlouvy Bíza Hilský Táborský architekti s.r.o.) 
b) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy na zhotovení projektové dokumentace stavby 

„Revitalizace sportovního areálu Lipky“ včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru 
mezi městem Horažďovice a společností Bíza architekti s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4, 

IČO: 02885026 

c) schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na 
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a vypracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru 
stavby „Revitalizace sportovního areálu Lipky“ zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. ve 

zjednodušeném podlimitním řízení 
–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

3. Rekonstrukce kotelny zámku – ZD na dodavatele stavebních prací (21/R70/3)  

a) schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. ve zjednodušeném podlimitním 
řízení na akci „Rekonstrukce kotelny zámku, Horažďovice – I. etapa“ 

b) jmenuje hodnotící komisi dle předloženého návrhu 

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM   
 

4. ZŠ Blatenská – revitalizace školního areálu – podání žádosti o dotaci (21/R70/4)  

a) schvaluje podání žádosti o dotaci do programu MMR ČR „Podpora obcí s 3 001 – 10 000 
obyvateli“ na realizaci akce „ZŠ Blatenská - revitalizace  školního areálu – 1. etapa“, jejímž 
předmětem je obnova sportovní infrastruktury v areálu ZŠ sloužící pro hodiny tělesné výchovy 

b) schvaluje realizaci I. etapy a ukládá zahrnout náklady na realizaci I. etapy v předpokládané 
výši 10.000.000 Kč do návrhu rozpočtu pro rok 2022 a zbývající část ve výši 23.146.000 Kč do 
návrhu rozpočtu pro rok 2023 

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

5. Rekonstrukce polní cesty Opěš – výběr zhotovitele (21/R70/5)  

a) rozhodla v záležitosti akce „Rekonstrukce polní cesty Opěš - Babín“ o výběru nejvhodnější 
nabídky účastníka ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, IČO: 26018055 na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce polní cesty Opěš - 

Babín“ zadávané dle § 31 obecné výjimky ze  zákona č. 134/2016 Sb. za nabídkovou cenu 
2.492.572,39 Kč bez DPH (3.016.012,60 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy 

b) ukládá náklady ve výši 3.016.013 Kč zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok 2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

6. Smuteční síň – oprava střechy – dodatek ke smlouvě - Korch (21/R70/6) 

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava střechy Smuteční 
síně v Horažďovicích“ uzavřené s Martinem Korchem, Plzeňská 265, Horažďovice, jehož 
předmětem je zvýšení rozsahu díla a zvýšení ceny o 26.750,00 Kč bez DPH 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
  

7. Revitalizace zámku – dodatek ke smlouvě – Projektový ateliér (21/R70/7) 

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Revitalizace zámku, Horažďovice“ včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru 
uzavřené se společností Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., 

Bělehradská 199/70, Praha 2, jehož předmětem je změna skladby jednotlivých fází projektových 
stupňů, s tím spojená úprava platebních podmínek a zkrácení lhůty dokončení díla 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM 
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8. Směna pozemků –  (21/R70/8) 

doporučuje ZM projednat a schválit směnu pozemků mezi 8, 
 (první smluvní strana) a městem Horažďovice (druhá smluvní 

strana), kdy město převádí do podílového spoluvlastnictví B  a 
pozemek p.č. 841/4 zahrada o výměře 24 m2, p.č. 843/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 5 m2 

v k.ú. Horažďovice za cenu 250 Kč/m2 + náklady s prodejem související,  a 
převádějí do vlastnictví města p.č. 3214 ostatní plocha jiná plocha o výměře 11 m2 v k.ú. 

Horažďovice za cenu 250 Kč/m2 + náklady s prodejem související a schválit uzavření směnné 
smlouvy mezi 8, M  (první 
smluvní strana) a městem Horažďovice (druhá smluvní strana) s doplatkem ve výši 7.223 Kč, který 
uhradí  před podpisem smlouvy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

9. Sádky – znalecký posudek, pronájem  (21/R70/9)  

odkládá rozhodnutí o pronájmu pozemků p.č. 1669, p.č. 1670, p.č. 1668 v k.ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

10. Odkup pozemků v k.ú. Veřechov –  (21/R70/10)  

doporučuje ZM projednat a schválit odkup pozemků p.č. 32/2 ostatní plocha ostatní komunikace 
o výměře 26 m2, p.č. 33/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 5 m2 v k.ú. Veřechov za 
kupní cenu ve výši 4.650 Kč + náklady s prodejem související od , 

 a schválit uzavření kupní smlouvy mezi  
(prodávající) a městem Horažďovice (kupující) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

11. Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy – Kolář (21/R70/11) 

schvaluje uzavření dohody o ukončení pachtovní smlouvy mezi městem Horažďovice 
(propachtovatel) a Vlastimilem Kolářem, Babín 5 (pachtýř) k 30.09.2021 na pozemek p.č. 351 a 
část pozemku p.č. 344 v k.ú. Babín u Horažďovic 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

12. Souhlas se zřízením závlahy – Motokros (21/R70/12) 

schvaluje zřízení zavlažování motokrosové trasy na pozemcích p.č. 203/3, 278/1, 191/17, 191/3 
v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic dle žádosti Motokrosového klubu Horažďovice v AČR, Svaté Pole 
8, Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM 
 

13. Žádost o stanovisko – Třebomyslice, KT,pč. 603/41-NN – ČEZ (21/R70/13) 

město Horažďovice jako vlastník pozemku p.č. 605/1 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic souhlasí 
s umístěním stavby „Třebomyslice, KT, pč. 603/41 – NN“ 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

14. Dodatek k nájemní smlouvě – vinárna – souhlas s zřízením užívacího práva (21/R70/14) 

schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi pronajímatelem městem Horažďovice a 
Martinem Krejčím, Kladruby 7, IČO: 75399709, nájemcem nebytových prostor Mírové náměstí 11, 
Horažďovice (vinárna), týkající se udělení souhlasu se zřízením užívacího práva k předmětu 
nájmu pro Karla Kareše,  Chanovice 76, IČO: 11717165, za účelem provozování vinárny 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

15. Pronájem sociálně – integračního bytu – Oblastní charita (21/R70/15) 

a) schvaluje pronájem sociálně-integračního bytu č. 3, Ševčíkova 27, Horažďovice Oblastní 
charitě Horažďovice, Palackého 1061, Horažďovice, IČO: 66344999  
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b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Oblastní charitou Horažďovice, Palackého 1061, 
Horažďovice, IČO: 66344999, s oprávněním podnájemního vztahu na dobu určitou s platností 
od 01.11.2021 do 31.10.2022 za nájemné ve výši 46,51 Kč/m2 za podmínek:  
- platby nájmu a nákladů  souvisejících s užíváním bytu bez ohledu na obsazenost bytu 
- spolupráce Oblastní charity Horažďovice s MěÚ, odborem SVZ při výběru osob 

umisťovaných do bytu a to i v průběhu ubytování podnájemníka 
- povinnost Oblastní charity Horažďovice informovat MěÚ, odbor SVZ v případě jakýchkoli 

změn v obsazení bytu, zejména jména všech osob ubytovaných v bytě, včetně data 
narození a trvalého bydliště, chování vůči ostatním nájemníkům, apod. 

c) schvaluje povinnost MěÚ, odboru SVZ předat písemně získané informace do 3 dnů od jejich 
obdržení příslušnému pracovníkovi MěÚ, odboru IRM 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM a MěÚ, odbor SVZ  
 

16. Ukončení nájmu bytu dohodou – al (21/R70/16)  

neschvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 1 ,  Horažďovice 
s  ke dni 31.10.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

17. Vyřazení majetku – MŠ, ZŠ (21/R70/17) 

a) na základě předloženého seznamu majetku Křesťanské MŠ DUHA souhlasí s návrhem a 
způsobem vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací hodnotě 
21.665 Kč 

b) na základě předloženého seznamu majetku MŠ Na Paloučku souhlasí s návrhem a způsobem 
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací hodnotě 4.000 Kč 

c) na základě předloženého seznamu majetku ZŠ Komenského souhlasí s návrhem a způsobem  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací hodnotě 84.074 Kč  

d) na základě předloženého seznamu majetku ZŠ Blatenská souhlasí s návrhem a způsobem 
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací hodnotě 177.015 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 

18. Adventní koncert – výše vstupného (21/R70/18) 

schvaluje vstupné ve výši 150 Kč na Adventní koncert Martiny Kociánové za doprovodu Kateřiny 
Englichové v kostele sv. Petra a Pavla v Horažďovicích 11.12.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

19. Poskytnutí dotace – Oblastní charita Sušice (21/R70/19) 

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč na odlehčovací služby pro Oblastní charitu Sušice, 
Havlíčkova 95,  Sušice a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor SVZ  

 

20. Kompostéry – smlouvy o výpůjčce a darovací smlouva  (21/R70/20) 

schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce a darovací mezi DSO Horažďovicko, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice, IČO:02270935 a městem Horažďovice a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce a 
darovací mezi městem Horažďovice a jednotlivými občany (zájemci o kompostér) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

 

21. Rozpočtové opatření 8/2021 (21/R70/21) 

provádí rozpočtové opatření č. 8/2021, kterým se zvyšují příjmy o 451.788,12 Kč a současně se 
zvyšuje rozpočtová rezerva o stejnou částku, tj. 451.788,12 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO a tajemník  
 

22. Směrnice S 19 – mobilní a hlasové služby (21/R70/22) 
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vydává Směrnici S 19 Mobilní hlasové a datové služby, podmínky pro úhradu nákladů spojených 
s jejich používáním  
– za realizaci usnesení zodpovídá tajemník MěÚ  
 

23. Smlouva o servisních službách (údržba databází ORACLE) (21/R70/23) 

schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb pro potřeby městského úřadu, jejímž 
předmětem je poskytování specializovaných služeb v oblasti informačních technologií 
poskytovatelem, Tomášem Solařem, IČO: 75344131, Trachtova 1128/4, 15800 Praha 5 – Košíře.. 
Jedná se o údržbu databází ORACLE a o poskytování s tím souvisejících služeb objednateli, a to 
v rozsahu 4 hodin / měsíc za cenu 7.600Kč + DPH/měsíc. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kancelář starosty  
 

24. Žádost o uzavírku chodníku Plzeňská – Colas (21/R70/24) 

souhlasí s úplnou uzavírkou chodníku a částečnou uzavírkou ulice Plzeňská v úseku od 
křižovatky Peškova – Plzeňská do křižovatky Jiráskova – Plzeňská v Horažďovicích v termínu od 
01.11.2021 do 08.12.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

25. Příprava 15. zasedání ZM (21/R70/25) 

doporučuje ZM schválit program 15. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu: Ing. arch. Jiřího 
Kučeru a Mgr. Jířího Lukeše a návrhovou komisi: Jana Buriánka a Mgr. Alenu Průchovou  
– za realizaci usnesení zodpovídá starosta města 

 

26. Sněm SMO ČR – zplnomocnění jiné obce (21/R70/26) 

bere na vědomí zplnomocnění města Klatovy k zastupování člena Svazu měst a obcí České 
republiky na XVII. Sněmu dne 21 – 22.10.2021 v Hradci Králové  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kancelář starosty  

 

27. Termíny jednání RM a ZM (21/R70/27) 

RM v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje: 

 termíny jednání RM:  08.11.2021 ve 14:00 hod. 

      24.11.2021 ve 14:00 hod.  

      06.12.2021 ve 14:00 hod.  

      20.12.2021 ve 14:00 hod. 

      

 termín jednání ZM:  08.11.2021 v  18:00 hod.  

        

  

termín Dialog café   24.11.2021 v    18:00 hod. salónek Hotelu Prácheň  
   

 

 

   

 

  

 

     

 

 Ing. Michael Forman v.r.       Ing. Hana Kalná v.r.   

 starosta města      místostarostka města  


