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Usnesení ze 79. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 28.02.2022 
  

 

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 z 14.02.2022      (22/R79/1) 

2. Opravy čp. 70-71 a Červená brána – ZD na stavební práce      (22/R79/2) 

3. Opěš – Babín – vodovod a kanalizace – ZD na stavební práce    (22/R79/3) 

4. HD kanalizace odpadních vod – Babín – připojení NN       (22/R79/4) 

5. HD kanalizace odpadních vod – Komušín – připojení NN    (22/R79/5) 

6. Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem – koordinátor bezp.     (22/R79/6) 

7. Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem – technický dozor   (22/R79/7) 

8. Uzavírka části sídliště Šumavská          (22/R79/8) 

9. Vzletová a přistávací plocha – změna umístění      (22/R79/9) 

10. Stavební úpravy pivovaru – úprava sjezdu        (22/R79/10) 

11. Souhlas se stavbou – Výstavba svařovny a haly – Otavské strojírny  (22/R79/11)  

12. Žádost o odkup části p.č. 809/1 v k.ú. HD – M        (22/R79/12) 

13. Žádost o odkup části p.č. 809/1 v k.ú. HD – ý     (22/R79/13) 

14. Odprodej části pozemku p.č. 1153/4 v k.ú. HD –      (22/R79/14) 

15. Odprodej pozemku p.č. 1543/1 v k.ú. Veřechov –    (22/R79/15) 

16. Pronájem pozemků – Tichý           (22/R79/16) 

17. Ukončení smlouvy – Eduard Vrána       (22/R79/17) 

18. Nájemní smlouva – reklamní zařízení – Auto Eddy      (22/R79/18) 

19. Věcné břemeno – Komenského p.č. 1194/2 NN – ČEZ    (22/R79/19) 

20. Souhlas s objízdnou trasou – Přeložka silnice II/187 Čihaň – Kolinec     (22/R79/20) 

21. Novostavba prodejny potravin – Lidl – zjišťovací řízení    (22/R79/21) 

22. Smlouva o nájmu vodohospodářského majetku – dodatek č. 2 – Čevak    (22/R79/22) 

23. Aktualizace akčního plánu a zásobníku projektů      (22/R79/23) 

24. Snížení výměry pronajatých prostor v čp. 1067 – Ekostat      (22/R79/24) 

25. Povolení instalace reklamního označení – čp. 39 – tabák    (22/R79/25) 

26. Pronájem nebytových prostor čp. 311 – Borocká (manikúra, pedikúra)     (22/R79/26) 

27. Pronájem nebytových prostor čp. 16 – hudební zkušebna    (22/R79/27) 

28. Rozpočet na rok 2022          (22/R79/28) 

29. Podání žádosti o dotace z MPSV – sociální práce 2022    (22/R79/29) 

30. Poskytnutí dotace PK – na dopravní obslužnost 2022      (22/R79/30) 

31. Změna osob ručitelů – FRB        (22/R79/31) 

32. Západočeská oblastní přehlídka          (22/R79/32) 

33. Pravidla dotačního programu pro rok 2022     (22/R79/33) 

34. Volební řády – školské rady ZŠ          (22/R79/34) 
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35. Vyřazení a bezúplatný převod – interaktivní tabule     (22/R79/35) 

36. Časový plán – Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad     (22/R79/36) 

37. Pověření – vedoucí strážník MěP       (22/R79/37)  

38. Činnost MěP do roku 2024          (22/R79/38) 

39. Pamětní deska – pilot RAF         (22/R79/39) 

40. Žádost o dotaci z PK – podpora jednotek SDH       (22/R79/40) 

41. Smlouva o poskytnutí dotace z PK – regionální funkce knihoven   (22/R79/41) 

42. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu – Rumpold        (22/R79/42) 

43. Servisní smlouva – CODEXIS       (22/R79/43) 

44. Příprava 17. zasedání ZM          (22/R79/44)  

45. Kácení – TS           (22/R79/45) 

46. Aktualizace dispozičního oprávnění - příloha ke směrnici o finanční kontrole   (22/R79/46) 

47. Termíny jednání RM a ZM        (22/R79/47) 

 

Rada města Horažďovice:  
 

1. schválení zápisu a usnesení (22/R79/1) 

schvaluje zápis a plnění usnesení ze 78. jednání dne 14.02.2022  

 

2. Opravy čp. 70-71 a Červená brána – ZD na stavební práce (22/R79/2) 

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 

„Částečné opravy čp. 70-71 a Červené brány“ 
b) schvaluje seznam potencionálních dodavatelů určených k oslovení výzvou 

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

 

3. Opěš – Babín – vodovod a kanalizace – ZD na stavební práce (22/R79/3)  

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 

„Opěš – Babín – vodovod a kanalizace“ 
b) schvaluje seznam potencionálních dodavatelů určených k oslovení výzvou 

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

4. HD kanalizace odpadních vod – Babín – připojení NN (22/R79/4)  

schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV pro čerpací stanici odpadních vod na 
pozemku p.č.  364/1 v k.ú. Babín u Horažďovic a ČOV na pozemku p.č. 2409/1 v k.ú. Horažďovice 
mezi městem Horažďovice a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín a souhlasí s úhradou 
podílu na nákladech ve výši 9.450 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

5. HD kanalizace odpadních vod – Komušín – připojení NN (22/R79/5)  

schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV pro čerpací stanici odpadních vod na 
pozemku p.č. 124/8 v k.ú. Komušín mezi městem Horažďovice a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, Děčín a souhlasí s úhradou podílu na nákladech ve výši 15.750 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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6. Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem – koordinátor bezpečnosti  (22/R79/6) 

schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Ing. Arch Klárou Skálovou, Sokolovská 1336, Strakonice, 

IČO: 69544298 a městem Horažďovice na zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví na staveništi stavby „Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, Horažďovice - III. a 

IV. etapa“ s nabídkovou cenou 51.870 Kč bez DPH (62.762,70 Kč vč. DPH) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

7. Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem – technický dozor  (22/R79/7) 

schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi Ing. Jiřím Fenclem, Rychtaříkova 22, Plzeň, IČO: 
11415011 a městem Horažďovice na zajištění činnosti technického dozoru stavebníka na stavbě 
„Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, Horažďovice - III. a IV. etapa“ s nabídkovou 
cenou 264.350 Kč bez DPH (319.863,50 Kč vč. DPH) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

8. Uzavírka části sídliště Šumavská (22/R79/8)  

schvaluje pro účely stavby „Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, Horažďovice – III. 

a IV. etapa“:  
a) souhlas s částečnou uzavírkou místní komunikace ul. Pod Vodojemem a místní komunikace 

ul. Palackého (jedná se o zúžení jednoho jízdního pruhu, objížďku po zbývajícím jízdním 
pruhu) 

b) souhlas s úplnou uzavírkou komunikací a chodníků v prostoru stavby "Revitalizace sídliště - 
III. a IV. etapa", tj. místní komunikace ve vnitrobloku (ke garážím) v rozsahu dle doložené 
situace a místní komunikace Šumavská (vedle prodejny COOP) a chodníky místních 
komunikací Pod Vodojemem, Šumavská a Palackého, v úsecích dle PD  

c) souhlas se zvláštním užíváním dotčených komunikací výše uvedených 

 vše v termínu od 15.03.2022 do 30.10.2022 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM   

 

9. Vzletová a přistávací plocha – změna umístění (22/R79/9)    

schvaluje změnu umístění heliportu HEMS do lokality při Plzeňské ulici a pověřuje MěÚ, odbor 
IRM majetkoprávním vypořádáním 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

10. Stavební úpravy pivovaru – úprava sjezdu (22/R79/10)  

v záležitosti stavby „Stavební úpravy pivovaru v Horažďovicích – úprava sjezdu“ schvaluje 

uzavření smlouvy o umístění stavby na cizím pozemku mezi Petrem Kolářem, Podbranská 58, 
Horažďovice, Janem Stulíkem, Zářečská 635, Horažďovice a městem Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

11. Souhlas se stavbou – Výstavby svařovny a haly – Otavské strojírny (22/R79/11)  

schvaluje projektovou dokumentaci stavby „Výstavba svařovny a skladové haly – SO 03 – 

Komunikace a zpevněné plochy“ dle žádosti společnosti CH Projekt Plzeň s.r.o., Revoluční 56a, 
Plzeň 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

12. Žádost o odkup části p.č. 809/1 v k.ú. HD –  (22/R79/12)  

schvaluje záměr odprodeje části p.č. 809/1 ostatní plocha o výměře cca 57 m2 v k.ú. Horažďovice 
pro za kupní cenu ve výši 900 Kč/m2 + náklady s prodejem 

související, pověřuje MěÚ, odbor IRM vyhotovením geometrického plánu s tím, že cena za 
geometrický plán bude připočtena ke kupní ceně 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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13. Žádost o odkup části p.č. 809/1 v k.ú. HD – (22/R79/13)  

schvaluje záměr odprodeje části p.č. 809/1 ostatní plocha o výměře cca 392 m2 v k.ú. 
Horažďovice pro  za kupní cenu ve výši        
900 Kč/m2 + náklady s prodejem související, pověřuje MěÚ, odbor IRM vyhotovením 
geometrického plánu s tím, že cena za geometrický plán bude připočtena ke kupní ceně 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

14. Odprodej části pozemku p.č. 1153/4 v k.ú. HD – K  (22/R79/14)  

doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice 
(prodávající) a  (kupující) na odprodej dílu „a“ o 
výměře 0,15 m2 odděleného z p.č. 1153/4 v k.ú. Horažďovice a sloučeného do st.p.č. 1873/1 v k.ú. 
Horažďovice za kupní cenu ve výši 225 Kč + náklady s prodejem související s tím, že úhrada kupní 
ceny bude provedena do 3 měsíců od schválení v ZM 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

15. Odprodej pozemku p.č. 1543/1 v k.ú. Veřechov –  (22/R79/15)  

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

 (kupující – SJM) na odprodej nově vzniklého pozemku p.č. 1543/9 ostatní plocha jiná 
plocha o výměře 15 m2 v k.ú. Veřechov odděleného z p.č. 1543/1 v k.ú. Veřechov za kupní cenu 
ve výši 2.250 Kč + náklady s prodejem související s tím, že úhrada kupní ceny bude provedena 
do 3 měsíců od schválení v ZM 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

16. Pronájem pozemků – Tichý (22/R79/16)  

schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Zdeňkem 
Tichým, U Jatek 124, Horažďovice (nájemce) na pronájem části pozemku p.č. 191/11 ostatní 
plocha jiná plocha o výměře cca 3 680 m2, p.č. 191/12 vodní plocha vodní nádrž umělá o výměře 
402 m2, p.č. 191/13 vodní plocha vodní nádrž umělá o výměře 217 m2, p.č. 191/14 vodní plocha 
vodní nádrž umělá o výměře 142 m2, p.č. 191/15 vodní plocha vodní nádrž umělá o výměře 153 
m2, p.č. 191/16 vodní plocha vodní nádrž umělá o výměře 224 m2 vše v k.ú. Svaté Pole u 
Horažďovic za nájemné ve výši 3.373,50 Kč/ha + DPH v zákonem stanovené sazbě s účinností 
od 01.03.2022 na dobu neurčitou a tříměsíční výpovědní lhůtou 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

17. Ukončení smlouvy – Eduard Vrána (22/R79/17)  

schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy mezi městem Horažďovice a Eduardem Vránou, 
Tyršova 356, Horažďovice ke dni 31.12.2021 (umístění reklamního zařízení) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

18. Nájemní smlouva – reklamní zařízení – Auto Eddy (22/R79/18)  

schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a společností 
AUTO EDDY s.r.o, Tyršova 356, Horažďovice (nájemce) na pronájem části p.č. 2775/5 a p.č. 
2776/2 v k.ú. Horažďovice za účelem umístění 2 ks reklamního zařízení. Nájemné za reklamní 
tabuli na p.č. 2776/2 se stanovuje ve výši 700 Kč/rok a nájemné za reklamní tabuli na p.č. 2775/5 

je ve výši 1.000 Kč/rok + DPH v zákonem stanovené sazbě 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

19. Věcné břemeno – Komenského pč. 1194/2 NN – ČEZ (22/R79/19)  

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0016814/VB/001 

k akci „Horažďovice, KT Komenského pč. 1194/2 – NN“ mezi městem Horažďovice (povinná) a 
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly, zastoupenou na základě plné 
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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  
 

20. Souhlas s objízdnou trasou – Přeložka silnice II/187 Čihaň – Kolinec (22/R79/20)  

schvaluje vedení objízdné trasy z důvodu realizace stavby „Přeložka silnice II/187 – Číhaň – 

Kolinec“ v termínu od 07.03.2022 do 31.07.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

21. Novostavba prodejny potravin – Lidl – zjišťovací řízení (22/R79/21)  

bere na vědomí zahájení posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů k záměru „Novostavba prodejny potravin“ 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

22. Smlouva o nájmu vodohospodářského majetku – dodatek č. 2 – Čevak (22/R79/22)  

a) revokuje část usnesení (21/R71/11) týkající se uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu 
vodohospodářského majetku 

b) schvaluje uzavření dodatku č. 2 mezi městem Horažďovice a společností ČEVAK, a.s., 
Severní 8/2264, České Budějovice, IČO: 60849657 ke Smlouvě o nájmu vodohospodářského 
majetku ve vlastnictví města Horažďovice, jehož předmětem je změna hospodářského roku a 
změna termínů předkládání a schvalování podkladů pro stanovení výše vodného a stočného 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

23. Aktualizace akčního plánu a zásobníku projektů (22/R79/23)  

doporučuje ZM schválit aktualizaci Akčního plánu a Zásobníku projektů Strategického plánu 
rozvoje města Horažďovice na období 2022 (2023 u víceletých akcí) jako součásti strategického 
plánu města Horažďovice na období 2018 – 2025 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

24. Snížení výměry pronajatých prostor v čp. 1067 – Ekostat (22/R79/24)  

schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě týkající se snížení rozlohy pronajatých 
nebytových prostor v čp. 1067, ulice Mayerova, Horažďovice o prostory skladu na výměru        

115,8 m2 společnosti EKOSTAT a.s., se sídlem Mánesova 459/46, České Budějovice, IČO: 
28131070 s platností od 01.01.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

25. Povolení instalace reklamního označení – čp. 39 – tabák (22/R79/25)  

schvaluje instalaci světelného a reklamního označení nad vstupními dveřmi a se zřízením sběrny 
SAZKA a.s. v prodejně tabáku v čp. 39 Ševčíkova ulice v Horažďovicích 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

26. Pronájem nebytových prostor čp. 311 – Borocká (manikúra, pedikúra) (22/R79/26)  

schvaluje pronájem části nebytových prostor o výměře 32,20 m2 v prvním nadzemním podlaží 
Blatenská 311, Horažďovice Martině Borocké, Mečichov 108 za účelem provozování manikúry a 
pedikúry s platností od 01.03.2022  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 

ve výši 348 Kč/m2/rok, schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o zapojení do systému 
zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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27. Pronájem nebytových prostor čp. 16 – hudební zkušebna (22/R79/27)  

schvaluje pronájem části nebytových prostor o výměře 45,80 m2 v čp. 16, ulice Strakonická, 
Horažďovice (budova kina)  za účelem 
provozování hudební zkušebny s platností od 01.03.2022 na dobu neurčitou  s  tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 1.000 Kč/rok, schvaluje paušální platbu za vodné a stočné 
a teplo ve výši 12.000 Kč včetně DPH/rok, elektřina bude fakturová zvlášť a schvaluje uzavření 
příslušné nájemní smlouvy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

28. Rozpočet na rok 2022 (22/R79/28)  

doporučuje ZM:  

a) schválit rozpočet města Horažďovice na rok 2022 jako schodkový, tj.: 
 
příjmy  175 157 620 Kč 

výdaje  263 157 620 Kč 

financování 88 000 000 Kč  

 

b) stanovit závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2022 na straně příjmů, výdajů a 
financování dle nejvyššího druhového třídění rozpočtové skladby takto: 
 
a) třída 1 – Daňové příjmy 89 600 000 Kč 

b) třída 2 – Nedaňové příjmy 24 951 940 Kč 

c) třída 3 – Kapitálové příjmy 36 000 000 Kč 

d) třída 4 – Přijaté transfery 24 605 680 Kč 

e) třída 5 – Běžné výdaje 152 016 620 Kč 

f)  třída 6 – Kapitálové výdaje 111 141 000 Kč 

g) třída 8 – Financování 88 000 000 Kč 

 

c) vzít na vědomí rozpis rozpočtu předložený v příloze důvodové zprávy  
  
d) zmocnit  Radu města Horažďovice k provádění rozpočtových opatření: 

- z důvodů přijetí dotací, darů a pojistných plnění 
- z důvodů výdajů způsobených živelnou pohromou nebo havarijní situací 
- ostatní v rozsahu max. 500 tis. Kč v jednotlivém případě 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO  
 

29. Podání žádosti o dotace z MPSV – sociální práce 2022 (22/R79/29)  

schvaluje podání žádosti na MPSV ČR o transfer ex-ante na činnosti vykonávané obcemi 
s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2022 a podání žádosti o 
dotaci na výkon sociální práce v roce 2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor FO  

 

30. Poskytnutí dotace PK – na dopravní obslužnost 2022 (22/R79/30)  

doporučuje ZM schválit poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost 
v roce 2022 ve výši 182.455 Kč a uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji 
na dopravní obslužnost v roce 2022 ve výši 182.455 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor FO  
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31. Změna osob ručitelů – FRB (22/R79/31)  

v záležitosti změny osob ručitelů u úvěru č. 04/2020 z Fondu rozvoje bydlení (dlužník  
S ) schvaluje: 

a) Ručitelská prohlášení: 
 Klára Mudrová, bytem Svaté Pole 17
  

b) Dohody o zániku závazku ručitelů: 
 M Horažďovice
  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor FO  
 

32. Západočeská oblastní přehlídka (22/R79/32)  

v záležitosti 37. ročníku Západočeské oblastní přehlídky činoherního a hudebního divadla  ve 
dnech 10.-13.03.2022: 

a) schvaluje dohodu o odborném, organizačním a finančním zabezpečení Západočeské oblastní 
přehlídky činoherního a hudebního divadla 2022 mezi městem Horažďovice a Svazem 
českých divadelních ochotníků, západočeské oblastní předsednictvo  

b) schvaluje uzavření dohod o vystoupení mezi městem Horažďovice a soutěžními divadelními 
soubory (přihlášeno 9 souborů) 

c) schvaluje uzavření smluv o dílo mezi městem Horažďovice a fyzickými osobami (3x člen 
odborné poroty a tajemník odborné poroty, na technické zajištění přehlídky) 

d) schvaluje vstupné 50 Kč/představení, volné vstupenky na představení v celkovém počtu max. 
100 ks 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

33. Pravidla dotačního programu pro rok 2022 (22/R79/33)  

schvaluje Pravidla dotačního programu města Horažďovice pro rok 2022 – „Podpora 
volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2022“ a ukládá Pravidla 

dotačního programu zveřejnit na úřední desce 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

34. Volební řády – školské rady ZŠ (22/R79/34)  

schvaluje volební řád pro volbu členů školské rady při ZŠ Komenského a volební řád pro volbu 
členů školské rady při ZŠ Blatenská 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

35. Vyřazení a bezúplatný převod - interaktivní tabule (22/R79/35)  

schvaluje vyřazení majetku ZŠ Komenského, pořízeného v roce 2007, interaktivní tabule 
SMARTBOARD inv. č. 211DID00017 v hodnotě 29.750 Kč bezúplatným převodem Křesťanské 
MŠ DUHA   
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

36. Časový plán – Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad (22/R79/36)  

bere na vědomí Časový plán pro provádění opatření uvedených v „Programu zlepšování kvality 
ovzduší zóna Jihozápad CZ 03, aktualizace 2020“ 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  
 

37. Pověření – vedoucí strážník MěP (22/R79/37)  

odkládá rozhodnutí týkající se pověření vedoucího strážníka Městské policie Horažďovice  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS  
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38. Činnost MěP do roku 2024 (22/R79/38)  

odkládá schválení střednědobé koncepce směřování a řízení Městské policie Horažďovice pro 
období 2022-2024  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS  

 

39. Pamětní deska – pilot RAF (22/R79/39)  
a) schvaluje realizaci pamětní desky – plk. Říha DFC, pilot RAF – rodák z Horažďovické Lhoty, 

včetně umístění, návrhu a textu pamětní desky 

b) schvaluje zhotovení pamětní desky firmou Ateliér Gravis, Josef Svoboda, Lužice 3, Netolice, 

IČO: 47215569 (www.ateliergravis.cz) 

c) schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Plzeňského kraje na realizaci pamětní desky 

d) ukládá  

 MěÚ, odboru KS zajistit realizaci pamětní desky, zpracovat žádost o dotaci z Plzeňského 
kraje a zaslat pozvání na účast ze strany AČR a Odboru památkové péče, školství a kultury 
zpracovat a zaslat pozvánku na slavnostní odhalení dne 06.05.2022 ve spojitosti 
s oslavami osvobození města Horažďovice a zaslat pozvánku rodině plk. Říhy a dalším 
např. historickým subjektům, spolkům apod. 

 MěÚ, odboru PPŠK zpracovat plán a obsah programu pro slavnostní odhalení pamětní 
desky a oslav osvobození města Horažďovice dne 06.05.2022 

 Technickým službám města Horažďovice realizovat dle určení RM přípravu místa pro 
pamětní desku a osazení v Horažďovické Lhotě 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS  

 

40. Žádost o dotaci z PK – podpora jednotek SDH (22/R79/40)  
schvaluje podání žádostí o dotaci v rámci  projektu Plzeňského kraje „Podpora jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022“ z dotačního titulu „Příspěvek na vybavení 
a opravy neinvestiční povahy“ pro jednotky města Horažďovice - JPO III SDHO Horažďovice  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS  
 

41. Smlouva o poskytnutí dotace z PK – regionální funkce knihoven (22/R79/41)  
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na výkon 
regionálních funkcí knihoven   

– za realizaci usnesení zodpovídá OS, MěK  
 

42. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu – Rumpold (22/R79/42)  
schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu od 01.01.2022 se společností Rumpold 
s.r.o., se sídlem Čs. Armády 29, Příbram, IČO: 61778516, jehož předmětem je snížení výše 
nájemného na 20.000 Kč/rok + DPH v zákonem stanovené sazbě  
– za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města  

 
43. Servisní smlouva – CODEXIS (22/R79/43)  

schvaluje uzavření smlouvy na poskytování právního informačního systému CODEXIS® GREEN 
se společností ATLAS consulting spol. s r.o., se sídlem Výstavní 292/13, Ostrava-Moravská 
Ostrava, IČO: 46578706. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.03.2022 do 31.07.2025, cena 

poskytované služby na období 4 let činí 115.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě 

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemník MěÚ   
 

44. Příprava zasedání ZM (22/R79/44)  
doporučuje ZM schválit program 17. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu: MUDr. Jana 
Jehlíka a Lenku Ondrejíčkovou  a návrhovou komisi: Mgr. Karla Zrůbka a Mgr. Martinu Pomplovou 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kancelář starosty   
 

 

http://www.ateliergravis.cz/
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45. Kácení - TS (22/R79/45)  
a) schvaluje kácení 1 ks smrku pichlavého na pozemku p. č. 2758/2 u čp. 155 Strakonická ulice 

v k.ú. Horažďovice 
b) schvaluje kácení 2 ks lip ve vnitrobloku MěÚ na pozemku p. č. 147/1 v k.ú. Horažďovice 
c) schvaluje kácení 1 ks smrku na pozemku p. č. 101/1 v k.ú. Horažďovice 
d) schvaluje kácení 15 ks neduživých hlohů okrasných na novém hřbitově na pozemku p. č. 

2814/1 v k.ú. Horažďovice 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kancelář starosty  
 

46. Aktualizace dispozičního oprávnění - příloha ke směrnici o finanční kontrole (22/R79/46)  
a) schvaluje dispoziční oprávnění k provádění řídící kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. 

uvedené v Příloze č. 1 směrnice SO 02 (původně č. 7/2014) o finanční kontrole ze dne 

17.12.2014 v předloženém znění 
b) pověřuje tajemníka MěÚ průběžnou aktualizací Přílohy č. 1 směrnice SO 02 o finanční 

kontrole dle personálních změn, které nastanou v důsledku obměny zaměstnanců na pozicích, 
které tato příloha obsahuje, bez projednání v RM 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO a tajemník MěÚ  

 

47. Termíny jednání RM a ZM (22/R79/47) 

RM v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje: 

 termíny jednání RM:  14.03.2022 ve 14:00 hod. 

      28.03.2022 ve 14:00 hod. 

      11.04.2022 ve 14:00 hod. 

      25.04.2022 ve 14:00 hod. 

      09.05.2022 ve 14:00 hod. 

      23.05.2022 ve 14:00 hod. 

      06.06.2022 ve 14:00 hod. 

      20.06.2022 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 

     
  


