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Usnesení ze 71. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 08.11.2021 
  

 

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 18.10.2021        (21/R70/1) 

2. Sádky – Český rybářský svaz         (21/R71/2) 

3. Odprodej pozemku v k.ú. HD – J   (21/R71/3) 

4. Odprodej pozemku v k.ú. HD – A vi      (21/R71/4) 

5. Odprodej pozemku v k.ú. HD –      (21/R71/5) 

6. Žádost o odprodej části pozemku – Honzíkovi       (21/R71/6) 

7. Žádost o odprodej části pozemku – V      (21/R71/7) 

8. Směna pozemků – Dub          (21/R71/8) 

9. Směna pozemků – Ryjáček       (21/R71/9)  

10. Revitalizace sportovního areálu Lipky – dodatek ke smlouvě     (21/R71/10) 

11. Čevak – návrh ceny vodného a stočného 2022    (21/R71/11) 

12. Obnova stavidel – souhlas s kácením       (21/R71/12) 

13. Úprava přechodů pro chodce – změna přechodu – souhlas s kácením (21/R71/13) 

14. I/22 Horažďovice – průtah – dohoda o předčasném užívání stavby    (21/R71/14) 

15. Ukončení smlouvy – pronájem pozemku –      (21/R71/15) 

16. Věcné břemeno – ČEZ – Nábřežní ulice        (21/R71/16) 

17. Věcné břemeno – ČEZ – Peškova, zahrádky     (21/R71/17) 

18. Státní pozemkový úřad – pozemkové úpravy       (21/R71/18) 

19. Splátkový kalendář –        (21/R71/19) 

20. Revokace usnesení, pronájem bytu – Oblastní charita      (21/R71/20) 

21. Pronájem bytu –        (21/R71/21) 

22. Ukončení pronájmu bytu, přidělení bytu – , L    (21/R71/22) 

23. Pronájem bytu – DPS – P       (21/R71/23) 

24. Ukončení nájmu bytu, pronájem bytu – DPS – Samcová,     (21/R71/24) 

25. Ukončení nájmu bytu – DPS – Staňková      (21/R71/25) 

26. Udělení výjimky – zařazení do seznamu uchazečů o byt –     (21/R71/26) 

27. Udělení výjimky – zařazení do seznamu uchazečů o byt – (21/R71/27)  

28. Úprava rozpočtu MŠ          (21/R71/28) 

29. Souhlas s vyplacením odměny – MŠ Loretská     (21/R71/29) 

30. Souhlas s uzavřením MŠ          (21/R71/30) 

31. Vyřazení majetku – KMŠ        (21/R71/31) 

32. Bezúplatný pronájem sálu Prácheň, snížený nájem KD – ZUŠ    (21/R71/32)  

33. Poskytnutí účelové dotace – Den seniorů – PK     (21/R71/33) 

34. Vyřazení majetku – JPO         (21/R71/34)  
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35. OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpad. hospodářství (21/R71/35) 

36. Nový ceník služeb – Aquapark         (21/R71/36) 

37. Výstupy – komunitní plánování sociálních služeb     (21/R71/37) 

38. Záměr pronájmu prostor pro příjem a šíření signálu internetu-čp. 67   (21/R71/38) 

39. Poskytnutí dotace – S        (21/R71/39) 

40. Pojízdná prodejna           (21/R71/40) 

41. Žádost o dotaci – obec Maňovice - HÚJO     (21/R71/41) 

42. Termíny jednání RM a ZM         (21/R71/42) 

        

 

 

Rada města Horažďovice:  
 

1. schválení zápisu a usnesení (21/R71/1) 

schvaluje zápis a plnění usnesení ze 70. jednání RM konaného dne 18.10.2021 

 

2. Sádky – Český rybářský svaz (21/R71/2) 

a) bere na vědomí znalecký posudek na ocenění sádek na pozemcích p.č. 1669, p.č. 1670 a 
p.č. 1668 v k.ú. Horažďovice 

b) schvaluje záměr odkupu čtyř nádrží o společné výměře 412,67 m3 obestavěného prostoru, 
nátokového a odtokového potrubí DN 150 délky 25 m, DN 200 délky 28 m a DN  250 délky 15 
m včetně 6 obslužných šachet, účelové panelové komunikace o ploše 148,5 m2, oplocení o 
výměře 14,64 m2 pohledové plochy a 1 ks vstupních vrat za cenu 442.560 Kč + náklady 
s prodejem související 

c) doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi Českým rybářským svazem, 
místní organizací Horažďovice, Otavská 1039, Horažďovice (prodávající) a městem 
Horažďovice (kupující) na odkup zařízení sádek za kupní cenu ve výši 442.560 Kč + náklady 
s prodejem související 

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

3. Odprodej pozemku v k.ú. HD – J i (21/R71/3)  

doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice 
(prodávající) a , 0, 

 (kupující) na odprodej pozemku p.č. 
1498/4 zahrada o výměře 88 m2 a st.p.č. 670/2 zastavěná plocha o výměře 226 m2 v k.ú. 
Horažďovice za kupní cenu 86.894 Kč + náklady s prodejem související 
–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM   
 

4. Odprodej pozemku v k.ú. HD – A  (21/R71/4)  

doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice 
(prodávající) a  (kupující) na 
odprodej pozemku p.č. 1498/6 zahrada o výměře 11 m2 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu 3.386 
Kč + náklady s prodejem související 
–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM   

 

5. Odprodej pozemku v k.ú. HD – F  (21/R71/5)  

doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice 
(prodávající) a F e (kupující) na odprodej pozemku 
p.č. 1498/5 zahrada o výměře 41 m2 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu 12.622 Kč + náklady 
s prodejem související 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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6. Žádost o odprodej části pozemku – H  (21/R71/6) 

schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 1543/1 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k.ú. 
Veřechov za cenu 150 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související s tím, že geometrický 
plán vyhotoví kupující, pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru 
odprodeje 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

7. Žádost o odprodej části pozemku –  (21/R71/7) 

neschvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 1543/1 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 v k.ú. 
Veřechov z důvodu plánované výstavby kanalizace v obci 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

8. Směna pozemků – Dub (21/R71/8) 

doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy mezi Jaroslavem Dubem, Babín 
40 (první smluvní strana) a městem Horažďovice (druhá smluvní strana), kdy město převádí do 
vlastnictví Jaroslava Duba nově vzniklý pozemek p.č. 344/2 ostatní plocha o výměře 232 m2 

oddělený z p.č. 344 v k.ú. Babín u Horažďovic za cenu 150 Kč/m2 + náklady s prodejem 

související. Jaroslav Dub zároveň převádí do vlastnictví města Horažďovice nově vzniklý pozemek 
p.č. 349/9 ostatní plocha o výměře 13 m2

 oddělený z p.č. 349/5 v k.ú. Babín u Horažďovic, nově 
vzniklý pozemek p.č. 349/8 ostatní plocha o výměře 48 m2 oddělený z p.č. 349/6 v k.ú. Babín u 
Horažďovic, nově vzniklý pozemek p.č. 403 ostatní plocha o výměře 38 m2 oddělený ze st.p.č. 43 
v k.ú. Babín u Horažďovic za cenu 150 Kč/m2 + náklady s prodejem související. Jaroslav Dub 
uhradí městu Horažďovice před podpisem smlouvy doplatek ve výši 22.975 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

9. Směna pozemků –  (21/R71/9)  

doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy mezi S , 
 (první smluvní strana) a městem Horažďovice (druhá smluvní strana), 

kdy město převádí do vlastnictví  nově vzniklý pozemek p.č. 123/9 trvalý travní 
porost o výměře 19 m2 oddělený z p.č. 123/3 v k.ú. Babín u Horažďovic, nově vzniklý pozemek 
p.č. 123/10 trvalý travní porost o výměře 160 m2 oddělený z p.č. 123/5 v k.ú. Babín u Horažďovic, 
pozemek p.č. 386/1 trvalý travní porost o nové výměře 246 m2 oddělený z p.č. 386/1 v k.ú. Babín 
u Horažďovic za cenu 20 Kč/m2 + náklady s prodejem související. Stanislav Ryjáček  zároveň 
převádí do vlastnictví města Horažďovice nově vzniklý pozemek p.č. 317/11 vodní plocha o 
výměře 12 m2 oddělený z p.č. 317/1 v k.ú. Babín u Horažďovic, nově vzniklý pozemek p.č. 325/2 
trvalý travní porost o výměře 111 m2 oddělený z p.č. 325 v k.ú. Babín u Horažďovic, pozemek p.č. 
308/5 trvalý travní porost o nové výměře 302 m2 oddělený z p.č. 308/5 v k.ú. Babín u Horažďovic 
za cenu 20 Kč/m2 + náklady s prodejem související, směna je bez finančního vyrovnání 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

10. Revitalizace sportovního areálu Lipky – dodatek ke smlouvě (21/R71/10)  

schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace sportovního 
areálu Lipky, I. etapa – tréninkové hřiště, část C – elektro“ uzavřené s Petrem Pintířem, 
Prácheňská 87, Horažďovice, jehož předmětem je změna rozsahu a navýšení ceny o 22.450,17 
Kč + DPH 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

11. Čevak – návrh ceny vodného a stočného 2022 (21/R71/11)  

doporučuje ZM schválit cenu vodného a stočného pro hospodářský rok 2022 dle předloženého 
návrhu: vodné 32,70 Kč/m3, stočné 43,23 Kč/m3 a  pevná složka 1,50 Kč/m3 (ceny bez DPH) 

a uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu vodohospodářského majetku ve vlastnictví města 
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Horažďovice ze dne 30.05.2006, mezi městem Horažďovice a společností ČEVAK, a.s., Severní 
8/2264, České Budějovice, IČO: 60849657  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

12. Obnova stavidel – souhlas s kácením (21/R71/12) 

schvaluje kácení 3 ks javoru o průměru kmene 70 cm, 65 cm, 30 cm a 2 ks olše o průměru kmene 
156 cm a 122 cm na pozemku p. č. 2464/1 v k. ú. Zářečí u Horažďovic v rámci připravované stavby 
„Obnova stavidel odlehčovacího ramene Mlýnského náhonu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

13. Úprava přechodů pro chodce – změna přechodu – souhlas s kácením (21/R71/13) 

schvaluje kácení 2 ks lípy malolisté a 1 ks jilmu vaz na pozemku p. č. 2756/5 v k.ú. Horažďovice 
v rámci stavby „Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – změna 
přechodu č. 2, 3 a 5“, z důvodu úprav souvisejících s rozšířením parkoviště U Hlavačků za 
podmínky, že kácení se bude realizovat až před samotnou realizací stavby  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

14. I/22 Horažďovice – průtah – dohoda o předčasném užívání stavby (21/R71/14) 

schvaluje dohodu o předčasném užívání 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 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM   

 

15. Ukončení smlouvy – pronájem pozemku –  (21/R71/15) 

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice 
(pronajímatel) a  (nájemce) na pronájem části 
pozemku p.č. 191/20 o výměře 26 m2 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic ke dni 31.12.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

16. Věcné břemeno – ČEZ – Nábřežní ulice (21/R71/16)  

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0016709/VB/003 

k akci „Horažďovice, KT, Nábřežní, pč. 1497/19 – 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 IRM  
 

17. Věcné břemeno – ČEZ – Peškova, zahrádky (21/R71/17) 

a) souhlasí s umístěním stavby „Horažďovice, KT, Peškova, zahrádky – NN“ na pozemcích ve 
vlastnictví města p.č. 219/32, p.č. 223/11, p.č. 219/30 v k.ú. Horažďovice a ve spoluvlastnictví 
města Horažďovice a Jana Pajera p.č. 219/38 v k.ú. Horažďovice 

b) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby č. SOBS VB 6863/IV-12-0018821 mezi městem Horažďovice (budoucí 
povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou 

za základě plné moci společností Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, Ostopovice (budoucí 
oprávněná) k pozemku p.č. 219/38 v k.ú. Horažďovice, který je ve spoluvlastnictví s Janem 

Pajerem 

c) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 

umístění stavby č. SOBS VB 6859/IV-12-0018821 mezi městem Horažďovice (budoucí 
povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou 
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za základě plné moci společností Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, Ostopovice (budoucí 
oprávněná) k pozemkům p.č. 219/32, p.č. 223/11, p.č. 219/30 v k.ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

18. Státní pozemkový úřad – pozemkové úpravy (21/R71/18) 

bere na vědomí oznámení Státního pozemkového úřadu o zahájení komplexní pozemkové 
úpravy v k.ú. Horažďovice – severní část nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

19. Splátkový kalendář – Š  (21/R71/19) 

schvaluje uzavření splátkového kalendáře pod  ztrátou  výhody  splátek  s , 
nájemcem bytu č. , 3, 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 listopadu 2021, zároveň bude placeno běžné 
měsíční nájemné bytu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

20. Revokace usnesení, pronájem bytu – Oblastní charita (21/R71/20) 

a) revokuje usnesení 70. RM ze dne 18.10.2021, bod č. 15 b) (21/R70/15) - nájemní smlouvy 
uzavřené mezi městem Horažďovice a Oblastní charitou Horažďovice  týkající se integračně-

sociálního bytu č.3, Ševčíkova 27, Horažďovice 

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Oblastní charitou Horažďovice, se sídlem Palackého 
1061, Horažďovice, IČ: 66344999, zastoupenou ředitelkou Mgr. Šárkou Čáňovou 
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 OSVZ při výběru osob umisťovaných do bytu a 

spolupráce i v průběhu ubytování podnájemníka 

 povinnost Oblastní charity Horažďovice informovat OSVZ 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 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

21. Pronájem bytu –  (21/R71/21) 

schvaluje pronájem  bytu č. , Š , Horažďovice , 
Horažďovice na dobu neurčitou, od 05.01.2021 v důsledku smrti manžela, ze zákona změněn 
společný nájem manželů na výlučný nájem nájemkyně 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

22. Ukončení pronájmu bytu, přidělení bytu –  (21/R71/22) 

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

ke dni 30.11.2021 

b) schvaluje pronájem bytu č. , P , Horažďovice  na dobu 

určitou s platností od 01.12.2021 do 30.11.2022 za nájemné ve výši 46,51 Kč/m2 s uplatněním 
slevy pro rok 2021 a 2022 ve výši 5,80 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

23. Pronájem bytu – DPS – á (21/R71/23) 

schvaluje pronájem bytu v č. 1 , , Horažďovice , 
Horažďovice na dobu neurčitou s platností od 01.12.2021 za nájemné ve výši 34,90 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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24. Ukončení nájmu bytu, pronájem bytu – DPS – S  (21/R71/24) 

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č.  , Horažďovicích 
(DPS) s  ke dni 31.10.2021 

b) schvaluje pronájem bytu č. , , Horažďovice 
na dobu neurčitou s platností od 01.12.2021 za nájemné ve výši 34,90 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

25. Ukončení nájmu bytu – DPS – S  (21/R71/25) 

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

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM 

 

26. Udělení výjimky – zařazení do seznamu uchazečů o byt –  (21/R71/26) 

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

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

27. Udělení výjimky – zařazení do seznamu uchazečů o byt –  (21/R71/27)  

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

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

28. Úprava rozpočtu MŠ  (21/R71/28) 

a) schvaluje úpravu rozpočtu MŠ Na Paloučku na rok 2021 s tím, že schválený příspěvek 
1.055.000 Kč bude snížen v položce energií o 17.000 Kč, o tuto částku bude snížen výnos 
příspěvkové organizace ze školného  

b) schvaluje úpravu rozpočtu Křesťanské MŠ DUHA na rok 2021 s tím, že schválený příspěvek 
1.164.000 Kč bude snížen v položce energií o  80.000 Kč, o tuto částku bude snížen výnos 
příspěvkové organizace ze školného 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

29. Souhlas s vyplacením odměny – MŠ Loretská  (21/R71/29) 

souhlasí  s vyplacením odměny ředitelce MŠ Na Paloučku Bc. Jitce Černé na základě § 224 odst. 

2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s vnitřním platovým předpisem příspěvkové organizace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

30. Souhlas s uzavřením MŠ  (21/R71/30) 

souhlasí s uzavřením Křesťanské MŠ DUHA v době od 23.12.2021 do 31.12.2021 a MŠ Na 
Paloučku v době od 27.12.2021 do 31.12.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

31. Vyřazení majetku – KMŠ  (21/R71/31) 

na základě předloženého seznamu majetku Křesťanské MŠ DUHA inv. č. 874, 770 a 771 souhlasí 
s návrhem  vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací hodnotě 
14.182,20 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
. 

32. Bezúplatný pronájem sálu Prácheň, snížený nájem KD – ZUŠ  (21/R71/32) 

a) schvaluje bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň ZUŠ Horažďovice za účelem uspořádání 
2 koncertů konaných ve dnech  08.12.2021 a 20.01.2022 
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b) schvaluje snížený pronájem kulturního domu ZUŠ Horažďovice za účelem uspořádání 
koncertu konaného dne 20.12.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

 

33. Poskytnutí účelové dotace – Den seniorů – PK  (21/R71/33) 

schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu 
„Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2021“ 
ve výši 10.000 Kč na projekt „Den Seniorů“ a schvaluje přijetí účelové dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

34. Vyřazení majetku – JPO (21/R71/34) 

schvaluje vyřazení materiálu JPO III SDHO Horažďovice v celkové pořizovací ceně 251.155 Kč 
(dle přílohy – inv. č. 251 100 000 018 hydraulický agregát, inv. č. 251 100 000 019 hydraulický 
rozpínák, inv. č. 251 100 000 020 hydraulické nůžky) z důvodu poškození a opotřebování 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kancelář starosty  
 

35. OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpad. hospodářství (21/R71/35) 

doporučuje ZM vydat Obecné závaznou vyhlášku č. 3/2021 o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  
 

36. Nový ceník služeb – Aquapark (21/R71/36)  

schvaluje nový ceník služeb Aquaparku Horažďovice s platností od 01.01.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Aquapark  
 

37. Výstupy – komunitní plánování sociálních služeb (21/R71/37) 

bere na vědomí výstupy z první fáze komunitního plánování sociálních služeb (Základní 
socidemografický popis území SO ORP Horažďovice, Popis poskytovaných sociálních služeb na 
Horažďovicku, Popis zdrojů systému sociálních služeb v SO ORP Horažďovice) a SWOT analýzu 

a vizi KPSS schválenou Řídící skupinou KPSS 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor SZ  
 

38. Záměr pronájmu prostor pro příjem a šíření signálu internetu-čp. 67 (21/R71/38) 

neschvaluje zveřejnění záměru pronajmout prostor na střechách budov ve vlastnictví města 
Horažďovice pro příjem a šíření signálu internetu  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

39. Poskytnutí dotace –  (21/R71/39) 

schvaluje poskytnutí dotace , Horažďovice ve výši 47.000 Kč na 
financování koncertu Pavla Šporcla k 32. výročí „Sametové revoluce“ a schvaluje uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

40. Pojízdná prodejna (21/R71/40) 

a) schvaluje poskytnutí dotace Kateřině Švarcové, Sirkařská 977, Sušice, IČO: 07075898 na 
provoz pojízdné prodejny v měsících leden-prosinec 2022 ve výši 48.000 Kč (1.000 Kč na 
jednu zastávku/měsíc – Veřechov, Boubín, Sv. Pole, HD Lhota) a schvaluje uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

b) ukládá zapracovat dotaci do rozpočtu města na rok 2022 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

41. Žádost o dotaci – obec Maňovice - HÚJO (21/R71/41) 
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schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč obci Maňovice na úhradu nákladů tradiční protestní 
akce proti „ Na kole a pěšky proti HÚJO“, která se konala 10.07.2021 a schvaluje uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá starosta města a MěÚ, odbor PPŠK  
 

42. Termíny jednání RM a ZM (21/R71/42) 

RM v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje: 

 termíny jednání RM:  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  


