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Usnesení z 80. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 14.03.2022 
  

 

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 28.02.2022      (22/R80/1) 

2. Oprava přípojky BD 884-885, HD – ZD na stavební práce    (22/R80/2) 

3. Mlýnský náhon – oprava – ZD na stavební práce      (22/R80/3) 

4. HD Ostrov – obnova sorbetu – výběr dodavatele      (22/R80/4) 

5. Žádost o odkup pozemku p.č. 1822 v k.ú. HD – ČEZ     (22/R80/5) 

6. Věcné břemeno – ČEZ – Babín p.č.130/24 – NN      (22/R80/6) 

7. Žádost o odprodej části pozemku – p.č. 2727/1 v k.ú. HD –    (22/R80/7) 

8. Žádost o odprodej části pozemku – p.č. 509/2 v k.ú. HD – T    (22/R80/8) 

9. Pozemky p.č. 1780/4, 1775/9 v k.ú. HD –     (22/R80/9) 

10. Dohoda o ukončení nájmu – p.č. 1389/18 v k.ú. Komušín – J   (22/R80/10) 

11. Žádost o pronájem pozemku p.č. 1389/18 v k.ú. Komušín –  (22/R80/11) 

12. Provozní řád – Motokros klub        (22/R80/12) 

13. Ukončení nájemních smluv – BIO COMMERCE     (22/R80/13) 

14. Ukončení nájmu nebytových prostor (novinový stánek) čp. 70 – Hájek  (22/R80/14) 

15. Výpověď z nájmu nebytových prostor garáž u čp. 535 –   (22/R80/15) 

16. Pronájem bytu –       (22/R80/16) 

17. Ukončení nájmu bytu –       (22/R80/17) 

18. Souhrnná inventarizační zpráva 2021      (22/R80/18) 

19. Žádost o dotaci – MKDS         (22/R80/19) 

20. Vyřazení majetku – MKDS        (22/R80/20) 

21. Babín - Opěš - vodovod a kanalizace - výběr – Znakon    (22/R80/21) 

22. ZTV Loreta, 21 TI Horažďovice – poddodavatel – Gasspo    (22/R80/22) 

23. Termíny jednání RM a ZM        (22/R80/23) 

 

Rada města Horažďovice:  
 

1. schválení zápisu a usnesení (22/R80/1) 

schvaluje zápis a plnění usnesení ze 79. jednání dne 28.02.2022  

 

2. Oprava přípojky BD 884-885, HD – ZD na stavební práce (22/R80/2) 

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 přípojky BD 884-885, Horažďovice“ 
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. Mlýnský náhon – oprava – ZD na stavební práce (22/R80/3)  

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 

„Mlýnský náhon – oprava odbočení odlehčovacího ramene“ 
b) schvaluje seznam potencionálních dodavatelů určených k oslovení výzvou 

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

4. HD Ostrov – obnova sorbetu – výběr dodavatele (22/R80/4)  

schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a společností ČEVAK a.s., Severní 
2264/8, České Budějovice, IČO: 60849657 na obnovu sorbentu technologie pro odstranění arsenu 
v úpravně vody na Ostrově za nabídkovou cenu 683.960 Kč bez DPH (827.591,60 Kč vč. DPH) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

5. Žádost o odkup pozemku p.č. 1822 v k.ú. HD – ČEZ (22/R80/5)  

schvaluje záměr odprodeje pozemku st.p.č. 1822 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 

v k.ú. Horažďovice, pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru odprodeje a vyhotovením 
znaleckého posudku na ocenění nemovitosti s tím, že cena za posudek bude uhrazena 
společností ČEZ Distribuce 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
  

6. Věcné břemeno – ČEZ – Babín p.č.130/24 – NN  (22/R80/6) 

a) souhlasí s provedením nového zemního kabelového vedení NN, kterým bude dotčen 
pozemek p.č. 130/1 v k.ú. Babín u Horažďovic v rámci stavby „Babín, KT, p.č. 130/24 –NN“ 

b) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby „Babín, KT, p.č. 130/24 – NN“, číslo IV-12-0018820 mezi městem Horažďovice 
(strana budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – 

Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností Elektrostav Strakonice, s.r.o., 
Písecká 283, Strakonice (strana budoucí oprávněná) 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

7. Žádost o odprodej části pozemku – p.č. 2727/1 v k.ú. HD – (22/R80/7) 

schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 2727/1 ostatní plocha ostatní komunikace o 
výměře cca 200 m2 v k.ú. Horažďovice, pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru 
odprodeje, geometrický plán bude vyhotoven na náklady žadatelů 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

8. Žádost o odprodej části pozemku – p.č. 509/2 v k.ú. HD –  (22/R80/8)  

neschvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 509/2 ostatní plocha ostatní komunikace o 
výměře cca 54 m2 v k.ú. Horažďovická Lhota, protože se jedná o pozemek místní komunikace, 
žadatelé si mohou požádat o uzavření smlouvy o zřízení stavby na vybudování zpevněné plochy 
pro parkování osobních automobilů 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

9. Pozemky p.č. 1780/4, 1775/9 v k.ú. HD – (22/R80/9) 

neschvaluje rozhodnutí o pronájmu pozemků p.č. 1780/4 ostatní plocha manipulační plocha o 
výměře 1 344 m2, p.č. 1775/9 ostatní plocha jiná plocha o výměře 370 m2 v k.ú. Horažďovice za 
účelem vybudování samoobslužné mycí linky a souvisejícího vybavení z důvodu přípravy 
rekonstrukce sběrného dvora včetně příjezdových komunikací 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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10. Dohoda o ukončení nájmu – p.č. 1389/18 v k.ú. Komušín – J  (22/R80/10)  

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice 
(pronajímatel) a  (nájemce) na část 
pozemku p.č. 1389/18 o výměře 55 m2 v k.ú. Komušín ke dni 31.12.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

11. Žádost o pronájem pozemku p.č. 1389/18 v k.ú. Komušín –  (22/R80/11)  

schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1389/18 ostatní plocha o výměře 55 m2 v k.ú. 
Komušín za cenu 7 Kč/m2 za účelem zahrady, pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru 
pronájmu části pozemku 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

12. Provozní řád – Motokros klub (22/R80/12)  

bere na vědomí provozní řád motokrosového areálu MCC Horažďovice v AČR včetně akcí, které 
se budou konat v roce 2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

13. Ukončení nájemních smluv – BIO COMMERCE (22/R80/13)  

schvaluje uzavření dohod o ukončení smlouvy mezi městem Horažďovice a: 
a) společností BIO COMMERCE, spol. s r.o., Hulická 1158, Praha 9 na provozování prodejního 

automatu DISCAPA průměr 100 MM v objektu krytého plaveckého bazénu čp. 1052 
v Horažďovicích ke dni 31.12.2021 

b) společností BIO COMMERCE, spol. s r.o., Hulická 1158, Praha 9 na provozování prodejního 
žvýkačkového automatu v objektu krytého plaveckého bazénu čp. 1052 v Horažďovicích ke 
dni 31.12.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

14. Ukončení nájmu nebytových prostor (novinový stánek) čp. 70 – Hájek (22/R80/14)  

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání mezi 
Rudolfem Hájkem, se sídlem Rybářská 488, Horažďovice, IČO: 49168371 (nájemce) a 
městem Horažďovice  (pronajímatel) ke dni 31.03.2022  

b) schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor a pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním 
záměru pronájmu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

15. Výpověď z nájmu nebytových prostor garáž u čp. 535 – (22/R80/15)  

bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor (garáž u čp. 535 Horažďovice) podanou 
nájemcem e, nájemní vztah skončí uplynutím 
tříměsíční výpovědní lhůty ke dni 30.06.2022, schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor a 
pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru pronájmu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

16. Pronájem bytu – á (22/R80/16)  

schvaluje pronájem bytu č. 1 , , Horažďovice  
 na dobu neurčitou s platností od 01.05.2022 za nájemné ve výši 

47,53 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

17. Ukončení nájmu bytu – (22/R80/17)  

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu  č. ,   Horažďovice (DPS) 
s  ke dni 31.03.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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18. Souhrnná inventarizační zpráva 2021 (22/R80/18)  

schvaluje souhrnnou inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku, závazků 
pohledávek města Horažďovice za rok 2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO  
 

19. Žádost o dotaci – MKDS (22/R80/19)  

a) schvaluje realizaci projektu „Modernizace a zdokonalení Městského kamerového dohlížecího 
systému (dále jen „MKDS“) ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě Horažďovice 
a prohloubení pocitu bezpečí jeho obyvatel a návštěvníků a posílení činnosti MP Horažďovice“ 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt  (příloha č. 3 této zprávy) zpracovanou v souladu 

s Pravidly poskytování dotací v rámci dotačního titulu v rámci dotace z dotačního programu 
„Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2022“ (příloha č. 1 této zprávy) 
v rozsahu návrhu modernizace kamerových bodu (příloha č. 2) a popisu v podání žádosti na 
projekt  „Modernizace a zdokonalení městského kamerového a dohlížecího systému (dále jen 
„MKDS“) Městské policie Horažďovice“ ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě 
Horažďovice a prohloubení pocitu bezpečí jeho obyvatel a návštěvníků a posílení činnosti MP 
Horažďovice“ s celkovými plánovanými výdaji 376.000 Kč včetně DPH 

c) schvaluje spoluúčast města v případě schválení dotace na dofinancování projektu, a to ve 

výši cca 188.000 Kč včetně DPH 

d) pověřuje Františka Kříže podáním žádosti o dotaci na PK do systému e-dotace a Libora 

Chlana, strážníka Městské policie Horažďovice, realizací projektu a vedením dokumentace 
dotace včetně vyúčtování v souladu s právními předpisy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS a MP  
 

20. Vyřazení majetku – MKDS (22/R80/20)  

schvaluje vyřazení materiálu Městské policie Horažďovice – Městský kamerový dohlížecí systém  
města Horažďovice (MKDS) - 2 x kamera na dvou kamerových bodech (viz příloha) v celkové 

hodnotě 255.413 Kč a pověřuje strážníka Libora Chlana zpracováním Zápisu o vyřazení 
materiálu, jeho předání na FO a zabezpečením ekologické likvidace materiálu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěP  

 

21. Babín - Opěš - vodovod a kanalizace - výběr – Znakon (22/R80/21)  

rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka Znakon a.s., Sousedovice 44, IČO: 26018055 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadávané dle § 31 obecné 
výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za nabídkovou cenu 
1.276.348,66 Kč bez DPH (1.544.381,88 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o 
dílo 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

22. ZTV Loreta – 21 TI Horažďovice – poddodavatel Gasspo (22/R80/22)  

a) bere na vědomí žádost dodavatele LS stavby s.r.o., Palackého 764, Nýrsko,  IČO: 64834042 
o povolení nového poddodavatele na stavbě „Základní technická vybavenost Loreta“ 

b) schvaluje nového poddodavatele na realizaci stavebních prací, společnost GASSPO, spol.    

s r.o., Domažlická 210, Klatovy, IČO: 45348774, jako náhradu za poddodavatele VEToP spol. 

s r. o., který nemůže dostát svým závazkům 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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23. Termíny jednání RM a ZM (22/R80/23) 

schvaluje: 

 termíny jednání RM:  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. 

 

 

 

 

 

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

 starosta města      místostarostka města 

     
  


