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Usnesení ze 72. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 24.11.2021 
  

 

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 08.11.2021        (21/R72/1) 

2. Revitalizace areálu Lipky – výběr zhotovitele PD    (21/R72/2) 

3. Rekonstrukce kotelny zámku – výběr zhotovitele    (21/R72/3) 

4. Rekonstrukce Peškovy ulice – dodatek ke smlouvě    (21/R72/4) 

5. Kogenerace v kotelně CZT – Okružní 882     (21/R72/5) 

6. Obchvat – provádění průzkumných prací – Sudop    (21/R72/6) 

7. Modernizace tratě – Předměstí – Plzeň – vliv na ŽP    (21/R72/7) 

8. Souhlas s umístěním stavby – kabel VN – p.č. 2795   (21/R72/8) 

9. Souhlas s umístěním stavby – kabel NN – p.č. 1261   (21/R72/9) 

10. Znovupřidělení bytu –       (21/R72/10) 

11. Úpravy rozpočtu ZŠ        (21/R72/11) 

12. Výroční zprávy ZŠ         (21/R72/12) 

13. Souhlas s přijetím daru – ZŠ Komenského     (21/R72/13) 

14. Rozpočtové opatření č. 10        (21/R72/14) 

15. Dodatek ke smlouvě – plavecká škola – Aquapark    (21/R72/15) 

16. Dodatek ke smlouvě – ŠSK – Aquapark      (21/R72/16) 

17. Dodatek ke smlouvě – Baby club Betynka     (21/R72/17) 

18. Kácení –TS          (21/R72/18) 

19. Režim zacházení se sbírkou – MěM      (21/R72/19) 

20. Personální záležitosti – změna na pozici vedoucího TS   (21/R72/20) 

21. Navýšení počtu zaměstnanců – MěM      (21/R72/21) 

22. Uzavření provozu MěÚ a OS       (21/R72/22) 

23. Projekty škol         (21/R72/23) 

24. Odměny – ředitelé škol        (21/R72/24) 

25. Poskytnutí věcných darů – JPO III       (21/R72/25) 

26. I/22 Horažďovice – průtah – poskytnutí fin. prostředků – SFDI  (21/R72/26) 

27. Užívání nebytových prostor MŠ Na Paloučku – Krásná    (21/R72/27) 

28. Testování zaměstnanců – úhrada nákladů     (21/R72/28) 

29. Termíny jednání RM a ZM       (21/R72/29) 
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Rada města Horažďovice:  
 

1. schválení zápisu a usnesení (21/R72/1) 

RM po projednání 
schvaluje zápis a plnění usnesení ze 71. jednání RM konaného dne 08.11.2021  
 

2. Revitalizace areálu Lipky – výběr zhotovitele PD (21/R72/2) 

a) přijímá nabídku účastníka Bíza Architekti s.r.o., Na usedlosti 387/21, Praha 4, IČO: 02885026 
na  zpracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti, zadávané 
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zjednodušeném 
podlimitním řízení ke stavbě „Revitalizace sportovního areálu Lipky (vypracování DSP a DPS)“ 
za nabídkovou cenu 2.017.500 Kč bez DPH (2.441.175 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření 
příslušné smlouvy 

b) ukládá výdaje ve výši 1.200.000 Kč zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok 2022,  případně do 
rozpočtového  provizoria. Zbývající náklady ve výši 1.241.175 Kč zahrnout do návrhu rozpočtu 
pro rok 2023 

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

3. Rekonstrukce kotelny zámku – výběr zhotovitele (21/R72/3)   

a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511/1, Písek, 
IČO: 28078756 na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce akce „Rekonstrukce 
kotelny zámku, Horažďovice – I. etapa“, zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve zjednodušeném podlimitním řízení za nabídkovou cenu 
10.687.425,96 Kč bez DPH (12.931.785,41 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné 
smlouvy o dílo 

b) ukládá výdaje ve výši 12.931.786 Kč zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok 2022, případně do 
rozpočtového  provizoria 

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

4. Rekonstrukce Peškovy ulice – dodatek ke smlouvě (21/R72/4)  

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce Peškovy 
ulice – I. etapa“ uzavřené se společností COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Praha 9, jehož 
předmětem je změna rozsahu díla a snížení ceny o 1.299.561,50 Kč bez DPH 

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

5. Kogenerace v kotelně CZT – Okružní 882 (21/R72/5)  

schvaluje výstavbu výrobny elektřiny v objektu kotelny CZT čp. 882 v Okružní ulici 
v Horažďovicích dle žádosti společnosti ČEZ Energo, s.r.o., Duhová 1531/3, Praha 4 – Michle 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

6. Obchvat – provádění průzkumných prací – Sudop (21/R72/6) 

bere na vědomí oznámení společnosti SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, Praha 3 o provádění 
průzkumných prací (inženýrskogeologické a presiometrické vrty, geofyzikální průzkum) v katastru 

obce v rámci přípravy stavby „I/22 Horažďovice – obchvat“ včetně pasportizace nejblíže 
situovaných vodních zdrojů v období leden – březen 2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

7. Modernizace tratě – Předměstí – Plzeň – vliv na ŽP (21/R72/7) 

bere na vědomí oznámení Ministerstva životního prostředí o vydání závazného stanoviska 
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí k záměru „Modernizace tratě 
Horažďovice předměstí (mimo) – Plzeň – Koterov (mimo)“ 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 



 3 

8. Souhlas s umístěním stavby – kabel VN – p.č.2795 (21/R72/8) 

souhlasí s umístěním stavby „Horažďovice, KT, Strakonická - VN“, při jejíž realizaci nebude 
pozemek ve vlastnictví města p.č. 2795 v k.ú. Horažďovice zasažen stavbou 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

9. Souhlas s umístěním stavby – kabel NN – p.č. 1261 (21/R72/9)  

souhlasí s umístěním stavby „Horažďovice, KT, Palackého pč. 1261 - NN“ na pozemku ve 
vlastnictví města p.č. 822/11 v k.ú. Horažďovice za podmínky, že stavba bude provedena s krytím 
pro komunikace, jelikož zde město zvažuje vybudování obytné zóny, budoucí strana oprávněná 
předloží písemný předávací protokol, sepsaný a podepsaný mezi ní a Technickými službami 
města Horažďovice, v němž TS Horažďovice prohlásí, že před započetím stavby bylo staveniště 
předáno straně oprávněné, po dokončení stavby budou povrchy obnoveny a protokolárně předány 
zpět zástupci TS Horažďovice, před záhozem kabelů bude protokolárně provedena kontrola 

pracovníkem MěÚ, odboru IRM (Pavel Matoušek). Předávací protokol bude podkladem ke 
smlouvě o zřízení věcného břemene. Před akcí bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

10. Znovupřidělení bytu –  (21/R72/10)  

schvaluje pronájem bytu č. (3+1), , Horažďovice J  
1  Horažďovice na dobu určitou od 01.12.2021 do 31.05.2022 za nájemné 47,53 Kč/m2  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

11. Úpravy rozpočtu ZŠ (21/R72/11)  
a) schvaluje úpravu rozpočtu ZŠ Komenského na rok 2021 s tím, že schválený příspěvek je 

zachován ve výši 3.030.000 Kč, rozpočet bude upraven snížením v položce energií o 110.000 

Kč a navýšen v provozních nákladech na dokončení topného systému k výtahu a zvýšených 
nákladů na hygienická opatření 

b) schvaluje úpravu rozpočtu ZŠ Blatenská na rok 2021 s tím, že schválený příspěvek  je 
zachován ve výši 3.350.000 Kč, rozpočet bude upraven snížením v položce energií o 
75.448,65 Kč a navýšen v provozních nákladech ke krytí spoluúčasti zřizovatele na 
neinvestičních nákladech projektů Inovace počítačové učebny pro 1. stupeň - 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011130 a Inovace počítačové učebny pro 2. stupeň – 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013611. Spoluúčast zřizovatele na investičních nákladech 
projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011130 bude organizace krýt z fondu investic ve výši 
5.021,50 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 

12. Výroční zprávy ZŠ (21/R72/12) 

bere na vědomí  výroční zprávy o činnosti školy ZŠ Komenského a ZŠ Blatenská za školní rok 
2020/2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 

13. Souhlas s přijetím daru – ZŠ Komenského (21/R72/13) 

vyjadřuje předchozí souhlas pro ZŠ Komenského k přijetí věcného daru 3D tiskárny Original 
Prusa i3 MK3S v hodnotě 19.990 Kč včetně DPH dle předložené navrhované smlouvy mezi Prusa 
Research a.s., Partyzánská 188/7a, Praha 7, IČO: 0664911 a Základní školou Horažďovice, 
Komenského 211 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 

14. Rozpočtové opatření č. 10 (21/R72/14) 
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provádí rozpočtové opatření č. 10/2021, kterým se přesunují v rámci schváleného rozpočtu města 
(akce „1170 ZTV Loreta – parcelace“) prostředky ve výši 12.000 Kč z § 2212 (silnice) na § 3341 
(veřejný rozhlas) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO   

 

15. Dodatek ke smlouvě – plavecká škola – Aquapark (21/R72/15) 

schvaluje uzavření dodatku č. 2 a dodatku č. 3 mezi městem Horažďovice a Evou Bláhovou, 
Řepice 158, IČO: 72106921 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Aquapark  
 

16. Dodatek ke smlouvě – Školní sportovní klub – Aquapark (21/R72/16) 

schvaluje uzavření dodatku č. 1 mezi městem Horažďovice a Školním sportovním klubem při ZŠ 
Horažďovice, Komenského 211, IČO. 01487442 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Aquapark  
 

17. Dodatek ke smlouvě – Simona Hajtolová – Baby club Betynka – Aquapark (21/R72/17) 

schvaluje uzavření dodatku č. 1 mezi městem Horažďovice a Simonou Hajtolovou, Nad 
Stadiónem 355/32, Vimperk, IČO: 74274805 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Aquapark  
 

18. Kácení – TS (21/R72/18)  

schvaluje kácení 1 ks smrku u hřiště v Boubíně na pozemku p.č. 36/1 v k.ú. Boubín 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka TS  
 

19. Režim zacházení se sbírkou – MěM (21/R72/19) 

schvaluje Režim zacházení se sbírkou Městského muzea Horažďovice  
– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka MěM  
 

20. Personální záležitosti – změna na pozici vedoucího TS (21/R72/20) 

a) projednala dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích žádost 
Marcely Benešové o uvolnění z funkce vedoucí OS Technické služby k datu 31.12.2021. 

Současně projednala návrh na změnu na pozici vedoucího OS Technické služby k datu 

01.01.2022 ve formě pověření řízením uvedené OS současného zástupce vedoucího pana 
Romana Bergera 

b) odvolává na základě vlastní žádosti Marcelu Benešovou z funkce vedoucí OS Technické 
služby ke dni 31.12.2021 

c) pověřuje ke dni 01.01.2022 pana Romana Bergera, zaměstnance města Horažďovice  - OS 

Technické služby, řízením této OS do doby jmenování nového vedoucího 

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemník MěÚ  
 

21. Navýšení počtu zaměstnanců – MěM (21/R72/21) 

schvaluje navýšení počtu úvazků Městského muzea Horažďovice ze 4,25 na 5,00 s platností od 
01.01.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemník MěÚ a místostarostka města  
 

22. Uzavření provozu MěÚ a organizačních složek v době vánočních svátků  (21/R72/22) 

schvaluje uzavření Městského úřadu Horažďovice a organizační složky Technické služby dne 
31.12.2021, organizační složky Aquapark 24.12.-25.12.2021 a 31.12.2021-01.01.2022, 

organizační složky Městská knihovna 27.12.2021 – 31.12.2021 a organizační složky Městské 
muzeum 18.12.2021-02.01.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemník MěÚ a místostarostka města  
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23. Projekty škol (21/R72/23) 

schvaluje „Strategický rámec MAP – investiční priority pro období 2021-2027“ se zařazením 
investičních potřeb základních škol a mateřských škol s těmito projekty: 
a) Projekty ZŠ Blatenská – „Jazyková učebna“, „Učebna robotiky“, „Vybavení učebny přírodních 

věd“, „Infrastruktura PPC, IT vybavení + služby, konektivita školy“ 
b) Projekty ZŠ Komenského – „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ“, „Venkovní 

učebna přírodních věd“, „Rekonstrukce a rozšíření stravovacích prostor školní jídelny“, 
„Technologická rekonstrukce kuchyně školní jídelny“, „Úprava venkovních prostor školní 
družiny“, „Výstavba nové tělocvičny“, „Obnova mobilní ICT techniky pro pedagogické 
pracovníky“, „Modernizace digitálních technologií pro výuku na 1. a 2. stupni“, „Modernizace 
odborných učeben v oblasti digitálních technologií“ 

c) Projekty MŠ Na Paloučku – „Zahradní učebna v MŠ“, „Rekonstrukce školní kuchyně“, 
„Rekonstrukce elektroinstalace 2 pavilonů MŠ včetně osvětlení a rekonstrukce elektrické 
rozvodny“, „Vybavení MŠ digitálními technologiemi“ 

d) Projekty Křesťanské MŠ DUHA – „Zavlažování dešťovou vodou (nádrž a rozvody)“, 
„Rekonstrukce kuchyně“, Rekonstrukce kotelny“, „Zahradní domek“, „Rekonstrukce 
elektroinstalace“, „Zázemí pro celodenní pobyt v přírodě v lokalitě Obora“ 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

24. Odměny – ředitelé škol (21/R72/24)  

stanoví výši odměn ředitelkám mateřských škol Bc. Jitce Černé, Bc. Lucii Listopadové, ředitelkám 
základních škol Mgr. Marcele Šmrhové, Mgr. Jaroslavě Šimkové a řediteli ZUŠ Mgr. Martinu 
Petrusovi dle předloženého návrhu v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

25. Poskytnutí věcných darů – JPO III (21/R72/25) 

schvaluje poskytnutí věcných darů v celkové maximální hodnotě 11.300 Kč, jako ocenění práce 
u JPO III SDHO Horažďovice a především činnosti během Pandemické pohotovosti v souvislosti 
s prokázáním výskytu koronaviru členům JPO III SDHO Horažďovice dle předloženého návrhu a 

vyslovuje všem 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  

 

26. I/22 Horažďovice – průtah – poskytnutí fin. prostředků – SFDI (21/R72/26) 

schvaluje uzavření smlouvy č. 339/C1/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, 
Sokolovská 1955/278, Praha 9 (poskytovatel) a městem Horažďovice (příjemce) v rámci stavby 
„I/22 Horažďovice- průtah (úsek trať ČD – konec obce)“ ve výši 4.366.353 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

27. Užívání nebytových prostor MŠ Na Paloučku – Krásná (21/R72/27) 

souhlasí s užíváním části nebytových prostor v MŠ Na Paloučku a souhlasí s předloženou 
„Smlouvou o užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi MŠ Na Paloučku a Romanou 
Krásnou, Hrádek u Sušice 21 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 

28. Testování zaměstnanců – úhrada nákladů (21/R72/28) 

schvaluje testování zaměstnanců před dalším rozšířením onemocnění covid-19 a schvaluje 

uvolnění finančních prostředků ve výši max. 37.500 Kč na rok 2021 (hrazeno bude z položky 5169 
– služby) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS a FO  
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29. Termíny jednání RM a ZM (21/R72/29) 

schvaluje: 

 termíny jednání RM:  06.12.2021 ve 14:00 hod.  

      20.12.2021 ve 14:00 hod. 

      

       termín jednání ZM:  20.12.2021 v  18:00 hod. 

 

 

  

  

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

 starosta města      místostarostka města  


