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Usnesení ze 76. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 10.01.2022 
  

 

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 20.12.2021    (22/R76/1) 

2. Oprava Palackého ulice – zadávací dokumentace na stav. práce    (22/R76/2) 

3. Žádost o bezúplatný převod pozemků od PK – Peškova ul.   (22/R76/3) 

4. Pronájem části pozemku p.č. 1780/2 v k.ú. HD – G     (22/R76/4) 

5. Dohoda o ukončení pronájmu pozemku –      (22/R76/5) 

6. Dohoda o ukončení pronájmu pozemku –      (22/R76/6) 

7. Pronájem nebytových prostor – Ševčíkova 39 – prodejna tabáku  (22/R76/7) 

8. Pronájem bytu –        (22/R76/8) 

9. Ukončení nájmu bytu –      (22/R76/9) 

10. Rozpočtové opatření 14/2021        (22/R76/10) 

11. Určení platu ředitelkám MŠ, ZŠ a řediteli ZUŠ    (22/R76/11) 

12. Nákup rychlého zásahového vozidla – JPO III SDHO     (22/R76/12) 

13. Dodatky ke smlouvám – RUMPOLD      (22/R76/13) 

14. Závěrečná zpráva projektu – Expozice Mineralogie HD     (22/R76/14) 

15. Pronájem části plaveckého bazénu – dodatek – TJ Fezko   (22/R76/15) 

16. Dodávka kapalného chlóru – dodatek – GHC Invest      (22/R76/16) 

17. Smlouva o dílo na úklid (parkoviště Albert) – Retail Invest  (22/R76/17) 

18. Valorizace nájmů NP a pozemků        (22/R76/18) 

19. Smlouva o daňovém poradenství – dodatek č. 1 – Accont  (22/R76/19) 

20. Termíny jednání RM a ZM        (22/R76/20) 

       

      

Rada města Horažďovice:  
 

1. schválení zápisu a usnesení (22/R76/1) 

schvaluje zápis a plnění usnesení ze 75. jednání dne 20.12.2021 

 

2. Oprava Palackého ulice – zadávací dokumentace na stav. práce (22/R76/2) 

a) schvaluje Výzvu k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
zadávané dle § 31 výjimky pro zakázky malého rozsahu ze zákona č. 134/2016 Sb. na akci 

„Oprava Palackého ulice“ 
b) schvaluje seznam potencionálních dodavatelů určených k oslovení výzvou 

c) jmenuje hodnotící komisi  
–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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3. Žádost o bezúplatný převod pozemků od PK – Peškova ul. (22/R76/3)  

schvaluje v rámci narovnání majetkových vztahů při rekonstrukci Peškovy ulice zaslání žádosti o 
bezúplatný převod nově vzniklých pozemků p.č. 2756/22 ostatní plocha jiná plocha o výměře 38 
m2, p.č. 2756/23 ostatní plocha jiná plocha o výměře 17 m2 v k.ú. Horažďovice oddělených z p.č. 
2756/17 v k.ú. Horažďovice, Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, 
Koterovská 162, Plzeň a doporučuje ZM projednat a schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 
2756/22 ostatní plocha jiná plocha o výměře 38 m2, p.č. 2756/23 ostatní plocha jiná plocha o 
výměře 17 m2 v k.ú. Horažďovice od Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Plzeň s právem 
hospodařit pro Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 
Plzeň 

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

4. Pronájem části pozemku p.č. 1780/2 v k.ú. HD –  (22/R76/4)  

schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a  
 (nájemce) na pronájem části p.č. 1780/2 ostatní plocha o výměře 

40 m2 v k.ú. Horažďovic za nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok s účinností od 01.02.2022 na dobu 
neurčitou a měsíční výpovědní lhůtou za účelem vybudování přístřešku pro psa    

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

5. Dohoda o ukončení pronájmu pozemku –  (22/R76/5)  

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi  
(pronajímatel) a městem Horažďovice (nájemce) ke dni 20.12.2021 s tím, že město uhradí dlužné 
nájemné ve výši 428 Kč do 14 dní po podpisu dohody 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
  

6. Dohoda o ukončení pronájmu pozemku – (22/R76/6) 

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice 
(pronajímatel) a  (nájemce) ke dni 
31.12.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

7. Pronájem nebytových prostor – Ševčíkova 39 – prodejna tabáku (22/R76/7) 

schvaluje vypsání výběrového řízení na pronájem části nebytových prostor v čp. 39, ulice 
Ševčíkova, Horažďovice (prodejna) se stanovenou minimální cenou nájmu ve výši 600 Kč/m2/rok, 

pronájem získá zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou, který splní podmínky výběrového řízení 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

8. Pronájem bytu –  (22/R76/8) 

schvaluje pronájem  bytu č. , Horažďovice  
 na dobu určitou s platností od 01.02.2022 do 31.07.2022 za nájemné ve výši 

46,51 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2022 ve výši 5,80 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

9. Ukončení nájmu bytu –  (22/R76/9)  

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. , 8,  Horažďovice  
s Marií Chrtovou k 31.01.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

10. Rozpočtové opatření 14/2021 (22/R76/10)  

provádí rozpočtové opatření č. 14/2021, kterým se zvyšují příjmy o 1.064.120 Kč a zvyšují výdaje 
o 1.064.120  Kč 

           – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO  
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11. Určení platu ředitelkám MŠ, ZŠ a řediteli ZUŠ (22/R76/11)  
a) revokuje usnesení RM č. 21/R74/26 ze dne 06.12.2021 stanovení platu – ředitelky ZŠ, MŠ  

a ředitel ZUŠ 

b) stanoví plat ředitelkám příspěvkových organizací Bc. Lucii Listopadové, Bc. Jitce Černé, Mgr. 
Marcele Šmrhové, Mgr. Jaroslavě Šimkové a řediteli Mgr. Martinu Petrusovi dle přílohy č. 1 
návrhu usnesení a vydává platové výměry s účinností od 1. ledna 2022 v souladu s nařízením 
vlády č. 531/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 
304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a 
nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 
nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění 
pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

12. Nákup rychlého zásahového vozidla – JPO III SDHO (22/R76/12)  
a) schvaluje nákup rychlého zásahového vozidla Toyota Hilux pro JPO III SDHO 

Horažďovice dle podané nabídky (viz příloha) 

b) schvaluje výběr navrhovaného zhotovitele a přímé zadání (zadavatel přímo uzavírá 
smlouvu s dodavatelem) JŠ Auto s.r.o., 9. Května 244/8, Hořovice, IČO: 09045058, DIČ: 

CZ09045058, v celkové ceně dodávky (nákup vozidla, přestavba a úprava) 995.868 Kč 
(bez DPH), 1.205.000 Kč (vč. DPH) 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS  

 

13. Dodatky ke smlouvám – RUMPOLD (22/R76/13)  
schvaluje uzavření Dodatků č. 124 – 130 ke Smlouvě o komplexním zabezpečení likvidace 
komunálních odpadů pro město Horažďovice a přílohu č. 10 ke Smlouvě o provozování sběrného 
dvora pro město Horažďovice pro rok 2022 mezi městem Horažďovice a společností RUMPOLD-

P, Čs. Armády 29, Příbram  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP 

 

14. Závěrečná zpráva projektu – Expozice Mineralogie HD (22/R76/14)  
schvaluje Závěrečné vypořádání o čerpání příspěvku na projekt Expozice Mineralogie 

Horažďovicka financovaného z dotačního programu Podpora expozičních a výstavních projektů 
MKČR 

– za realizaci usnesení zodpovídá OS MěM  
 

15. Pronájem části plaveckého bazénu – dodatek – TJ Fezko (22/R76/15)  
schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o využití části plaveckého bazénu pro výuku plavání 
mezi městem Horažďovice a TJ Fezko Strakonice, z.s., Pod Hradem 128, Strakonice, 

IČO:16820088 

– za realizaci usnesení zodpovídá OS Aquapark  
 

16. Dodávka kapalného chlóru – dodatek ke smlouvě  – GHC Invest (22/R76/16)  
schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Rámcové kupní smlouvě na dodávky kapalného chloru č. 
K140/2018 mezi městem Horažďovice a společností GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6/103, Praha 
7, IČO: 60464496   
– za realizaci usnesení zodpovídá OS Aquapark  
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17. Smlouva o dílo na úklid (parkoviště Albert) – Retail Invest (22/R76/17)  
schvaluje uzavření smlouvy o dílo  na úklid a údržbu venkovní plochy pro společnost Retail Invest 

a.s., Anežská 986,  Praha, IČO: 25646273 

– za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města a OS Technické služby  
 

18. Valorizace nájmů NP a pozemků (22/R76/18)  
odkládá rozhodnutí o valorizaci nájemného z nebytových prostor a pozemků v roce 2022 na 

následující jednání RM  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO    

 

19. Accont - Smlouva o daňovém poradenství – dodatek č. 1 (22/R76/19)  
schvaluje uzavření dodatku  č. 1 ke smlouvě o poskytování daňového poradenství uzavřené se 
společností  ACCONT s.r.o.,  se sídlem Dobříč 114, IČO: 47714468 ze dne 01.09.2020, jehož 
obsahem je úprava výše sazeb za poskytované služby 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ,  FO   

 

20. Termíny jednání RM a ZM (22/R76/20) 

schvaluje: 

 termíny jednání RM:  24.01.2022 ve 14:00 hod. 

      14.02.2022 ve 14:00 hod. 

      28.02.2022 ve 14:00 hod. 

      14.03.2022 ve 14:00 hod. 

      28.03.2022 ve 14:00 hod. 

 

termín jednání ZM:  14.03.2022  v  18:00 hod. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

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

 starosta města      místostarostka města  


