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Usnesení ze 75. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 20.12.2021 
  

 

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 06.12.2021    (21/R75/1) 

2. Rekonstrukce Peškovy ulice – rozhodnutí o poskytnutí dotace    (21/R75/2) 

3. Revitalizace sídliště Šumavská-Pod Vodojemem – ZD – stav. práce (21/R75/3) 

4. I-22 HD průtah – dodatek  Cetin         (21/R75/4) 

5. Zřízení sjezdu –       (21/R75/5) 

6. Pronájem pozemku v k.ú. HD – České dráhy       (21/R75/6) 

7. Dodatek k pachtovní smlouvě – Doubek      (21/R75/7) 

8. Ukončení nájmu pozemku –          (21/R75/8) 

9. Ukončení nájmu pozemku – K á      (21/R75/9) 

10. Ukončení nájmu pozemku – V        (21/R75/10) 

11. Žádost o stanovisko – ČEZ – Třebomyslice p.č. 603/41 – NN  (21/R75/11) 

12. Věcné břemeno – ČEZ – HD, Třebomyslická 3 RD-NN     (21/R75/12) 

13. Souhlas s umístěním sídla spolku – Modelklub HD    (21/R75/13) 

14. Vyřazení dlouhodobého majetku – kanalizační řady      (21/R75/14) 

15. Pronájem bytu –         (21/R75/15) 

16. Ukončení nájmu bytu (DPS) – B         (21/R75/16) 

17. Udělení souhlasu – M        (21/R75/17) 

18. Žádost o udělení výjimky o pronájem bytu –     (21/R75/18) 

19. Prominutí penále – návratná fin. výpomoc – ZŠ Blatenská   (21/R75/19) 

20. Odpisový plán – ZŠ Blatenská         (21/R75/20) 

21. Čerpání z fondu investic a z rezervního fondu – ZŠ Blatenská   (21/R75/21) 

22. Souhlas s užíváním nebytových prostor – MŠ Na Paloučku    (21/R75/22) 

23. ČEZ - smlouva -  Loretská ulice p.č. 910 – NN    (21/R75/23) 

24. Pozemky Loreta          (21/R75/24) 

25. Rozpočtové opatření 12/2021      (21/R75/25) 

26. Rozpočtové opatření 13/2021        (21/R75/26) 

27. Rozpočty a střednědobé výhledy – přísp. organizace    (21/R75/27) 

28. Vymáhání pohledávek – MŠ Na Paloučku       (21/R75/28) 

29. Poskytnutí volných vstupenek do Aquaparku 1+1    (21/R75/29) 

30. Poskytnutí volných vstupenek do Aquaparku – Tříkrálová sbírka    (21/R75/30) 

31. Podání žádosti o příspěvek na KÚ – regionální funkce knihoven  (21/R75/31) 

32. Povolení akce – Betlémské světlo         (21/R75/32) 

33. Termíny jednání RM a ZM       (21/R75/33) 
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Rada města Horažďovice:  
 

1. schválení zápisu a usnesení (21/R75/1) 

RM po projednání 
schvaluje zápis a plnění usnesení ze 74. jednání dne 06.12.2021  
 

2. Rekonstrukce Peškovy ulice – rozhodnutí o poskytnutí dotace (21/R75/2) 

bere na vědomí změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Programu MMR Podpora a rozvoj 
regionů 2019+ na akci „Rekonstrukce Peškovy ulice – I. etapa“, jejímž předmětem je snížení výše 
dotace na 7.646.123 Kč z důvodu snížení ceny díla a způsobilých výdajů 

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

3. Revitalizace sídliště Šumavská-Pod Vodojemem – ZD – stav. práce (21/R75/3)  

a) schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce s názvem „Revitalizace sídliště Šumavská x Pod Vodojemem, Horažďovice – 

III. a IV. etapa“, zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. ve zjednodušeném podlimitním 
řízení 

b) jmenuje hodnotící komisi  
–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

4. I/22 HD průtah – dodatek ke smlouvě - Cetin (21/R75/4)  

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 a městem 
Horažďovice v rámci stavby „Rekonstrukce Strakonické ulice – I/22 Horažďovice – průtah“,  jehož 
předmětem je snížení ceny realizace díla dle skutečných nákladů ve výši 381.700 Kč 

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

5. Zřízení sjezdu –  (21/R75/5)  

schvaluje záměr zřízení sjezdu na pozemek p. č. 96/1 z pozemku p. č. 101/1 v k.ú. Horažďovice 

dle žádosti  a 

ukládá MěÚ, odboru IRM předložit návrh dohodnutých podmínek včetně podmínek 
majetkoprávního vypořádání ke konečnému schválení zřízení sjezdu do RM 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

6. Pronájem pozemku v k.ú. HD – České dráhy (21/R75/6) 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 2677207921 mezi společností České dráhy, a.s., Nábřeží 
L. Svobody 1222, Praha 1 (pronajímatel) a městem Horažďovice (nájemce) na pronájem části 
pozemku p.č. 2189/25 ostatní plocha o výměře 288 m2 v k.ú. Horažďovice na dobu určitou, za 
nájemné 5.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě a za účelem realizace stavby „Vodovody 
pro místní části, Horažďovice“ 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

7. Dodatek k pachtovní smlouvě – Doubek (21/R75/7) 

schvaluje uzavření dodatku č. 6 k pachtovní smlouvě mezi městem Horažďovice (propachtovatel) 
a Jiřím Doubkem, Nábřežní 413, Horažďovice (pachtýř), kterým se mění výměra propachtovaného 
pozemku p.č. 2334/2 v k.ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

8. Ukončení nájmu pozemku – (21/R75/8) 

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi , 
(pronajímatel) a městem Horažďovice (nájemce) ke dni 02.12.2021 s tím, že město 

uhradí dlužné nájemné do 31.12.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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9. Ukončení nájmu pozemku – (21/R75/9)  

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi , 
Václavem Kotlabou, Babín 12, P 2 (pronajímatel) a městem Horažďovice 
(nájemce) ke dni 07.12.2021 s tím, že město uhradí dlužné nájemné do 31.12.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

10. Ukončení nájmu pozemku –  (21/R75/10)  

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi , 
Horažďovice (pronajímatel) a městem Horažďovice (nájemce) ke dni 02.12.2021 s tím, že město 
uhradí dlužné nájemné do 31.12.2021  

           – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

11. Žádost o stanovisko – ČEZ – Třebomyslice p.č. 603/41 – NN (21/R75/11)  
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  
 

12. Věcné břemeno – ČEZ – HD, Třebomyslická 3 RD-NN (21/R75/12)  
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0012301/VB/01 k akci 

„Horažďovice, KT, Třebomyslická 3 RD – NN“ mezi městem Horažďovice (strana povinná) a 
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly, zastoupenou na základě plné 
moci společností Elektromontáže Touš s.r.o., Topolová 68, Nýřany (strana oprávněná), 
k pozemkům p.č. 2745/12, p.č. 2745/13, p.č. 2745/14, p.č. 2745/18 v k.ú. Horažďovice za 
jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

13. Souhlas s umístěním sídla spolku – Modelklub HD (21/R75/13)  
souhlasí s umístěním sídla Modelklubu Horažďovice p.s. na adrese Mírové náměstí 11, 
Horažďovice na  p.č. st. 1/1  v k.ú. Horažďovice a se zápisem sídla společnosti do obchodního 
rejstříku 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

14. Vyřazení dlouhodobého majetku – kanalizační řady (21/R75/14)  
schvaluje vyřazení z účetní evidence vybraného dlouhodobého majetek č. 205100000053 - HD- 

kanal. řad K 1910 se zůstatkovou cenou 276.108 Kč a č. 205100000054 - HD- kanal. řad K 1910 
se zůstatkovou cenou 115.229 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

15. Pronájem bytu –  (21/R75/15)  
schvaluje pronájem  bytu č. 7, P 7, Horažďovice 
2  na dobu určitou s platností od 01.01.2022 do 31.12.2022 za nájemné ve výši 
46,51 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

16. Ukončení nájmu bytu (DPS) –  (21/R75/16)  
schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 7, , Horažďovice (DPS) 
s  ke dni 31.12.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

17. Udělení souhlasu – (21/R75/17)  
neschvaluje udělení souhlasu s dožitím v obecním bytě č. , , Horažďovice 
manželům  a J  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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18. Žádost o udělení výjimky o pronájem bytu –  (21/R75/18)  
schvaluje udělení výjimky  a zařazení žádosti do evidence 
uchazečů o pronájem obecního bytu  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

19. Prominutí penále – návratná fin. výpomoc – ZŠ Blatenská (21/R75/19) 

doporučuje ZM schválit Základní škole Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace, 
IČO: 75005557 prominutí  penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 147.072,72 Kč za 
zadržení peněžních prostředků od 01.07.2021 do 05.12.2021 poskytnutých jako návratná finanční 
výpomoc ve výši 930.840,90 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

20. Odpisový plán – ZŠ Blatenská (21/R75/20) 

schvaluje u ZŠ Blatenská: 

a) odpisový plán pořízeného dlouhodobého hmotného majetku –  inv. č. vt 0709 soubor majetku 
učebny matematiky (interaktivní tabule, dotyková jednotka, triptych) v pořizovací hodnotě 
109.599 Kč, s dobou odpisování 8 let (CZ-CPA 26.40.34) 

b) odpisový plán pořízeného dlouhodobého hmotného majetku – inv. č. vt 0520 soubor majetku  
(interaktivní projektor, dotyková jednotka, monitor, keramická bílá tabule) v pořizovací hodnotě 
84.922 Kč, s dobou odpisování 8 let (CZ-CPA 26.40.34) 

c) odpisový plán pořízeného dlouhodobého hmotného majetku z projektu „Inovace počítačové 
učebny pro žáky 1. stupně“ a z projektu „Inovace odborné učebny chemie“ – inv. č. vt eu 0021 
interaktivní tabule v pořizovací hodnotě 58.080 Kč, s dobou odpisování 8 let (CZ-CPA 
26.40.34), inv. č. vt eu 0023 projektor Epson EB-685 W v pořizovací hodnotě 42.350 Kč, 
s dobou odpisování 8 let (CZ-CPA 26.40.34), inv. č. che eu0001 demonstrační stůl učitele 
v pořizovací hodnotě 76.230 Kč, s dobou odpisování 8 let (CZ-CPA 26.30.11), inv. č. che 
eu0046 středový tunel s dřezem v pořizovací hodnotě 76.230 Kč, s dobou odpisování 8 let 
(CZ-CPA 26.51.53), inv. č. che eu0075 interaktivní tabule v pořizovací hodnotě 53.240 Kč, 
s dobou odpisování 8 let (CZ-CPA 26.40.34), inv. č. che eu0077 projektor v pořizovací hodnotě 
43.560 Kč, s dobou odpisování 8 let (CZ-CPA 26.40.34), inv. č. che eu0080 pylonový pojezd 
s křídly v pořizovací hodnotě 45.980  Kč, s dobou odpisování 8 let (CZ-CPA 27.90.11), inv. č. 
che eu0102 stavba v pořizovací hodnotě 801.428,92 Kč, s dobou odpisování 80 let (CZ-CPA 
12.63.11) 

d) upravený odpisový plán z důvodu prodloužení užívání majetku – inv. č. dt 2116 mycí stroj 
Scrubtec, zůstatková cena k 31.12.2021 ve výši 2.970 Kč, roční odpis pro roky 2022-2023 ve 
výši 1.485 Kč 

e) upravený odpisový plán z důvodu prodloužení užívání majetku – inv. č. dt 2123 mycí stroj 
Scrubtec, zůstatková cena k 31.12.2021 ve výši 10.212 Kč, roční odpis pro roky 2022-2024 ve 
výši 3.404 Kč 

f) odpisy provedené v letošním roce bude příspěvková organizace krýt ze schváleného 
neinvestičního příspěvku na rok 2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

21. Čerpání z fondu investic a z rezervního fondu – ZŠ Blatenská (21/R75/21) 

a) schvaluje použití rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do výše 
195.000 Kč u ZŠ Blatenská  

b) schvaluje použití fondu investic do výše 115.000 Kč u ZŠ Blatenská  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, PPŠK   
  

22. Souhlas s užíváním nebytových prostor – MŠ Na Paloučku (21/R75/22) 

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 
Dyscentrem Strakonice, Chelčického 555, IČO: 26620201 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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23. ČEZ - smlouva -  Loretská ulice pč. 910 – NN (21/R75/23) 

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0017404/VB/001 k akci 

„Horažďovice, KT, Loretská pč. 910 – NN“ mezi městem Horažďovice (strana 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 (strana oprávněná), 
k pozemkům p.č. 169/1, p.č. 169/7 v k.ú. Horažďovice za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč 
+ DPH v zákonem stanovené sazbě 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

24. Pozemky Loreta (21/R75/24) 

bere na vědomí protokol o otevírání obálek z druhého kola veřejné soutěže  prodeje pozemků na 
Loretě a doporučuje ZM schválit odprodej pozemků dle protokolu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

25. Rozpočtové opatření 12/2021 (21/R75/25)  

doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 12/2021, kterým se přesunují v rámci schváleného 
rozpočtu města (akce “Rekonstrukce Strakonická ulice I/22“) prostředky ve výši 14.700.000 Kč z 
§ 2212 (silnice) na § 2321 (kanalizace), § 2310 (vodovod), § 3633 (plynovod) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO  
 

26. Rozpočtové opatření 13/2021 (21/R75/26) 

provádí rozpočtové opatření č. 13/2021, kterým se zvyšují příjmy o 3.483.425,75 Kč a zvyšují 
výdaje o 3.483.425,75 Kč 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO  
 

27. Rozpočty a střednědobé výhledy – přísp. organizace (21/R75/27) 

a) schvaluje  rozpočty na rok 2022  - Křesťanské MŠ DUHA s příspěvkem ve výši 1.189.000 Kč,  
MŠ Na Paloučku s příspěvkem ve výši 1.089.000 Kč, ZŠ Komenského s příspěvkem 
neinvestičním ve výši 3.208.000 Kč, ZŠ Blatenská s příspěvkem neinvestičním ve výši 
3.397.000 Kč a s příspěvkem investičním ve výši 86.000 Kč, ZUŠ s příspěvkem ve výši 
150.000 Kč 

b) schvaluje střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2023 a 2024 - Křesťanské MŠ DUHA, MŠ 
Na Paloučku, ZŠ Komenského, ZŠ Blatenská a ZUŠ 

c) schvaluje kompetenci ředitelek a ředitele k provádění úprav rozpočtu příspěvkové organizace 
s výjimkou případů:  
 kdy dochází ke změně finančního vztahu mezi zřizovatelem a zřízenou příspěvkovou 

organizací 
 navýšení použití rezervního fondu a fondu investic 

 nedočerpaný rozpočet na energie u mateřských a základních škol nelze použít na jiný účel 
 nedočerpaný rozpočet na materiál, drobný dlouhodobý majetek, na reprezentaci a dopravu 

do výše poskytnutého finančního příspěvku u základní umělecké školy nelze použít na jiný 
účel 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   
 

28. Vymáhání pohledávek – MŠ Na Paloučku (21/R75/28) 

souhlasí s tím, že v případě MŠ Na Paloučku ve věci pohledávek za dlužné stravné ve výši 740 
Kč Tomáše Škváry a za dlužné stravné ve výši 802 Kč Arpáda Šenkára a Tomáše Šenkára 
nebudou tyto pohledávky / spolu s náklady, které MŠ již s vymáháním vznikly / dále vymáhány 
prostřednictvím právního zástupce města soudní cestou 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 

29. Poskytnutí volných vstupenek do Aquaparku 1+1 (21/R75/29) 

schvaluje poskytnutí 500 ks volných vstupenek v režimu 1 + 1 do Aquaparku Horažďovice 
určených pro veřejnost pro rok 2022  
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– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

30. Poskytnutí volných vstupenek do Aquaparku – Tříkrálová sbírka (21/R75/30) 

schvaluje poskytnutí sponzorského daru Oblastní charitě Horažďovice formou volných vstupenek 
do maximální výše 300 ks pro děti do 15 let na jednu hodinu do Aquaparku Horažďovice účelově 
pro děti účastnící se Tříkrálové sbírky 2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

31. Podání žádosti o příspěvek na KÚ – regionální funkce knihoven (21/R75/31) 

schvaluje podání žádosti o dotaci na Krajský úřad Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí 
knihoven ve výši 374.468 Kč na rok 2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá OS, MěK  
 

32. Povolení akce – Betlémské světlo (21/R75/32) 

schvaluje konání akce rozdávání Betlémského světla skautskou skupinou Junák  - Svaz skautů 
a skautek ČR, středisko Prácheň Horažďovice na Mírovém náměstí u Mariánského sloupu dne 

23.12.2021 v době od 15:00 do 18:00 hod. za dodržení stanovených pravidel daných krizovým 
opatřením v rámci Nouzového stavu a Mimořádnými opatřeními MZ ČR v souladu s vyhlášenou 
Pandemickou pohotovostí tj. především: zajištění odstupu osob, umístění desinfekčních 
prostředků, zakazuje se výdej potravin a nápojů určených ke konzumaci na místě, zakazují se 
stoly a místa k sezení 
– za realizaci usnesení zodpovídá OS, MěK  
 

33. Termíny jednání RM a ZM (21/R75/33) 

 termíny jednání RM:  10.01.2022 ve 14:00 hod. 

     24.01.2022 ve 14:00 hod. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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

 starosta města      místostarostka města  


