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Usnesení z 82. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 11.04.2022 
  

 

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 28.03.2022      (22/R82/1) 

2. Pozemky HD Předměstí – odkup pozemků od Správy železnic      (22/R82/2) 

3. Odprodej pozemků u RoBin Oilu – záměr       (22/R82/3) 

4. Odstoupení od odkupu pozemku p.č. 832/97 v k.ú. HD – Loreta K    (22/R82/4) 

5. Průzkumné vrty Ostrov – ZD na stavební práce      (22/R82/5) 

6. Prodloužení vodovodu v Předměstí – výběr zhotovitele       (22/R82/6) 

7. Restaurování Pražské (Červené) brány – přijetí nabídky     (22/R82/7) 

8. I/22 Horažďovice – průtah – dodatek ke smlouvě        (22/R82/8) 

9. Multifunkční plocha – vzletová a přistávací plocha – dodatek ke smlouvě  (22/R82/9) 

10. Vodovody – úpravna vody HD – dodatek ke smlouvě       (22/R82/10) 

11. Rekonstrukce polní cesty Opěš – Babín – poskytnutí dotace    (22/R82/11) 

12. Žádost o pronájem pozemků –         (22/R82/12) 

13. Pronájem části pozemku pč. 1389/18 v k.ú. Komušín –   (22/R82/13) 

14. SPÚ – žádost o sdělení           (22/R82/14) 

15. Povolení zvláštního užívání – Na kole dětem 2022    (22/R82/15) 

16. Masné krámy – připojení na síť NN – smlouvy        (22/R82/16) 

17. Věcné břemeno – ČEZ Energo – pč. 1153/4 v k.ú. HD     (22/R82/17) 

18. Věcné břemeno – Cetin  - průtah I/22        (22/R82/18) 

19. Pronájem NP – Msgr. Fořta 70 – Vondryska      (22/R82/19) 

20. Výpověď z nájmu NP – Blatenská čp. 311 – MUDr. Ráčková      (22/R82/20) 

21. Záměr zveřejnění – kino Otava – část NP       (22/R82/21) 

22. Opakovaný pronájem bytu –         (22/R82/22) 

23. Pronájem bytu DPS –         (22/R82/23) 

24. Uzavření MŠ – prázdniny           (22/R82/24) 

25. Souhlas s přijetím dotace – ZŠ Komenského      (22/R82/25) 

26. Poskytnutí dotace – ČČK Klatovy         (22/R82/26) 

27. Poskytnutí dotace – Diakonie ČCE Plzeň       (22/R82/27) 

28. Poskytnutí dotace – regenerace MPR a MPZ –    (22/R82/28) 

29. Kroniky obcí – Komušín, Třebomyslice a HD Lhota     (22/R82/29) 

30. Povolení akce – ZUŠ Open          (22/R82/30) 

31. Horažďovická 50 – pronájem prostor nádvoří zámku    (22/R82/31)  

32. Smlouvy o reklamě a darovací smlouvy – Slavnosti Kaše      (22/R82/32) 

33. Smlouva o poskytnutí účelové dotace od PK – Západ. oblastní přehlídka  (22/R82/33) 

34. Termíny jednání RM a ZM          (22/R82/34) 

  

 

Schůzi řídil starosta města Ing. Michael Forman 
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Jednání: 
 

RM schvaluje pořad jednání  
 
 

1. schválení zápisu a usnesení (22/R82/1) 

RM po projednání 
schvaluje zápis a plnění usnesení z 81. jednání dne 28.03.2022  

 

2. Pozemky HD Předměstí – odkup pozemků od Správy železnic (22/R82/2) 

a) doporučuje ZM projednat a schválit podmínky odkupu pozemků p.č. 1272/8 ostatní plocha 
ostatní komunikace o výměře 60 m2 a p.č. 1272/32 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 
7 m2 v k.ú. Horažďovice od Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, které 
jsou uvedeny v bodě A. dopisu Správy železnic ze dne 17.03.2022: 

 nemovitosti leží v ochranném pásmu dráhy, nabyvatel si je vědom nepříznivých účinků 

provozu dráhy a nebude požadovat na Správě železnic opatření proti těmto negativním 
vlivům ani úhradu případných škod, vzniklých provozem dráhy 

 veškerá stavební činnost, terénní úpravy včetně staveb oplocení, výsadby budoucích 

vzrostlých stromů apod. podléhá ustanovením zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů, a musí být předem projednána s Drážním úřadem, který stanoví 
podmínky pro stavby v ochranném pásmu dráhy 

 dodržení respektování Zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
(např. nikdo nesmí bez povolení provozovatele dráhy vykonávat v obvodu dráhy činnosti, 
které se považují za podnikání, vstupovat na dráhu a v obvodu dráhy na místa, která nejsou 
veřejnosti přístupná, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak) 

 musí být zajištěna bezpečnost železničního provozu a ochráněn prostor železniční tratě před 
vstupem nepovolaných osob, případné oplocení musí být pevné, bez vstupu ke kolejím, 
nesmí omezovat rozhledové poměry, volný schůdný manipulační prostor, průjezdný profil - 
respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah v platném znění, rovněž 
tak i případná zeleň 

 odčleňovaný majetek bude užíván v souladu se zákony v oblasti bezpečnosti na železnici,  
požární bezpečnosti, ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, v případě vzniku 
mimořádné události na železnici, nový vlastník pozemku /pozemků umožní přístup a příjezd 
k drážnímu tělesu jednotkám požární ochrany a ostatním složkám IZS 

 nyní ani v budoucnu nedojde na pozemku k vytvoření chráněného venkovního prostoru, 
chráněného venkovního prostoru staveb ani chráněných vnitřních prostor staveb, které jsou 
definovány v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u kterých by bylo nutné dodržovat 
hygienické limity hluku/vibrace 

 k oddělení zájmové plochy původního pozemku 1272/8 byl na náklady žadatelů vypracován 
a Oblastním ředitelstvím Správy železnic předložen oddělovací geometrický plán č. 1514-
56/2016. Příslušný GP byl vložen Správou železnic do KN, požadované části pozemku jsou 
odděleny jako pozemky p.č. 1272/8 a 1272/32 

 jedná se tedy o prodej pozemků 1272/8 a 1272/32 za účelem zřízení veřejného prostranství 
(chodníky a parkovací stání) a ochrany stávajících inženýrských sítí (veřejné osvětlení, NN 
kabely, sdělovací kabely a dešťová kanalizace) 

 přístup k odčleňovanému majetku bude řešen mimo provozované těleso dráhy z pozemku p. 
č. 1272/26 ve vlastnictví města Horažďovice 

 u odčleňovaného majetku v řešeném území není v současné době (k datu tohoto dopisu) 
evidován žádný nájemní vztah k pozemku na jeho užívání. V případě užívání pozemku 
Správy železnic je uzavření nájemní smlouvy podmínkou pro předložení obchodního případu 
do schvalovacího procesu 

 pozemek p.č. 1272/8 v k.ú. Horažďovice je dle současné evidence v katastru nemovitostí 
omezen ve vlastnickém právu, a to zřízenými služebnostmi pro oprávněné – Město 
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Horažďovice a ČEZ Distribuce, a.s., věcné břemeno „Věcné břemeno zřizování a 
provozování vedení“ 

 pozemek p.č. 1272/8 v k.ú. Horažďovice je dle současné evidence v katastru nemovitostí 
omezen ve vlastnickém právu, a to zřízenou služebností pro oprávněného – město 
Horažďovice, věcné břemeno „Věcné břemeno zřizování a provozování vedení“ 

 pozemek p.č. 1272/8 v k.ú. Horažďovice je dle současné evidence v katastru nemovitostí 
omezen ve vlastnickém právu, a to zřízenou služebností pro oprávněnou parcelu, 
p.č.2189/16, věcné břemeno „Věcné břemeno (podle listiny) - povinnost strpět důsledky 
(škodlivý vliv) trvání a provozu dráhy“ a „Věcné břemeno vedení“ 

 pozemky p.č. 1272/8 a p.č. 1272/32 v k.ú. Horažďovice jsou dle současné evidence v katastru 
nemovitostí omezeny ve vlastnickém právu, a to zřízenou služebností pro oprávněnou 
parcelu, p.č. 2189/16, věcné břemeno „Věcné břemeno (podle listiny) - povinnost strpět 
důsledky (škodlivý vliv) trvání a provozu dráhy“ 

 vynaložené náklady ze strany Správy železnic na zřízení věcných břemen budou připočítány 
do celkové výše kupní ceny, v případě, že prodej nebude v budoucnu realizován z důvodu na 
straně žadatele, veškeré náklady vynaložené Správou železnic na zřízení věcných břemen 
budou ze strany Správy železnic přeúčtovány žadateli a žadatelem uhrazeny 

 v kupní smlouvě se nabyvatel vzdá za sebe a další vlastníky nabývané nemovitosti 
jakéhokoliv nároku (práva) na náhradu újmy, jež by vzešla na nabývané nemovitosti, případně 
na stavbách na ní postavených nebo na předmětech na ní uložených, z důvodu trvání a 
provozování dráhy. Uvedené vzdání se práva na náhradu škody na nemovitosti bude 
prostřednictvím návrhu na vklad vlastnického práva vloženo do katastru nemovitostí 

 

b) doporučuje ZM projednat a schválit prohlášení, že město Horažďovice přebírá spolu 

s nabývaným majetkem i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené, bere na sebe 
povinnost plynoucí z jejich odstraňování a nebude od prodávajícího požadovat jejich náhradu 

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

3. Odprodej pozemků u RoBin Oilu – záměr (22/R82/3)  

schvaluje záměr odprodeje pozemků p.č. 1480/1 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 
6 809 m2, st.p.č. 1539 zastavěná plocha o výměře 564 m2, st.p.č. 1540 zastavěná plocha o výměře 
68 m2, části p.č. 1480/5 ostatní plocha zeleň o výměře cca 4 365 m2, části p.č. 1484/14 ostatní 
plocha jiná plocha o výměře cca 335 m2, části p.č. 1480/12 ostatní plocha zeleň o výměře cca 880 
m2, části p.č. 1484/3 travní porost o výměře cca 1 440 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu ve výši 800 
Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související s tím, že k pozemkům p.č. 1480/1, p.č. 1480/12, 
p.č. 1484/14 bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch města, pověřuje MěÚ, odbor IRM 

zveřejněním záměru odprodeje a vyhotovením geometrického plánu s tím, že cena za plán bude 
připočtena ke kupní ceně 

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

4. Odstoupení od odkupu pozemku p.č. 832/97 v k.ú. HD – Loreta  (22/R82/4)  

bere na vědomí odstoupení O  od odkupu pozemku p.č. 832/97 v k.ú. 
Horažďovice, pověřuje MěÚ, odbor IRM zařazením pozemku p.č. 832/97 v k.ú. Horažďovice do 
prodeje 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
    

5. Průzkumné vrty Ostrov – ZD na stavební práce (22/R82/5)  

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 stavbu  

„Průzkumné vrty Ostrov“ 
b) schvaluje seznam potencionálních dodavatelů určených k oslovení výzvou 

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

6. Prodloužení vodovodu v Předměstí – výběr zhotovitele (22/R82/6) 



 4 

rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka Šumavské vodovody a kanalizace a.s., 
Koldinova 672, Klatovy, IČO: 25232100, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Prodloužení vodovodu v Předměstí“ zadávané dle § 31 obecné výjimky ze 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek za nabídkovou cenu 639.157,53 Kč bez 

DPH (773.380,61 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

7. Restaurování Pražské (Červené) brány – přijetí nabídky (22/R82/7) 

a) schvaluje výběr navrhovaného restaurátora a přímé zadání (zadavatel přímo uzavírá smlouvu 
s dodavatelem) v záležitosti opravy Pražské (Červené) brány 

b) přijímá cenovou nabídku Karla Granáta, Elišky Krásnohorské 635, Starý Plzenec, IČO: 
62671626 na restaurování kamenných prvků Pražské (Červené) brány v celkové výši 496.000 
Kč bez DPH (570.400 Kč vč. 15% DPH) a schvaluje uzavření příslušné objednávky 

c) schvaluje přesun 70.400 Kč z nespecifikované neinvestiční rezervy na akci, který bude 
součástí příštího rozpočtového opatření 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

8. I/22 Horažďovice – průtah – dodatek ke smlouvě (22/R82/8)  

schvaluje změnu během výstavby ZBV č. 11a, 11b a 15 dle smlouvy o dílo na realizaci stavby 
„I/22 Horažďovice - průtah“ uzavřené se společnostmi Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546/56, Praha 4, ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, Strakonice, PORR a.s., Dubečská 3238/36, 
Praha 10  

a  M - SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice, jejímž předmětem je změna rozsahu díla a snížení 
ceny o -632.554,64 + DPH (z toho podíl města ve výši -632.554,64 Kč) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

9. Multifunkční plocha – vzletová a přistávací plocha – dodatek ke smlouvě (22/R82/9) 

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Multifunkční plocha – vzletová a přistávací plocha HEMS Horažďovice“ včetně výkonu inženýrské 
činnosti a autorského dozoru uzavřené se společností SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., Bucharova 

1314/8, Praha 5 – Stodůlky, jehož předmětem je změna rozsahu díla, navýšení ceny 
o 65.000 Kč +DPH a změna termínu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

10. Vodovody – úpravna vody HD – dodatek ke smlouvě (22/R82/10)  

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Vodovody – úpravna vody Horažďovice“ včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru 
uzavřené se společností EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, České Budějovice, jehož 
předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 69.000 Kč + DPH 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

11. Rekonstrukce polní cesty Opěš – Babín – poskytnutí dotace (22/R82/11)  

schvaluje dohodu o poskytnutí dotace Státním zemědělským intervenčním fondem z Programu 

rozvoje venkova ČR na akci s názvem „Rekonstrukce polní cesty Opěš - Babín“ ve výši 2.706.886 
Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

12. Žádost o pronájem pozemků –  (22/R82/12)  

   schvaluje (v záležitosti žádosti Petra Nového) záměr pronájmu pozemků p.č. 2857 ostatní plocha 
neplodná půda o výměře 6 626 m2, p.č. 2856 trvalý travní porost o výměře 7 848 m2 v k.ú. 
Horažďovice a pověřuje MěÚ odbor IRM zveřejněním záměru pronájmu 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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13. Pronájem části pozemku pč. 1389/18 v k.ú. Komušín – (22/R82/13)  

schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a L u, 
,  (nájemce) na pronájem části p.č. 1389/18 ostatní plocha 

o výměře 55 m2 v k.ú. Komušín, za cenu 7 Kč/m2/rok s účinností od 01.05.2022 na dobu neurčitou 
a tříměsíční výpovědní lhůtou 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

14. SPÚ – žádost o sdělení (22/R82/14)  

bere na vědomí žádost Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro 
Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 8, Plzeň o sdělení podle ustanovení § 6 zákona č. 503/2012 
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů k pozemku p.č. 1069/4 v k.ú. Zářečí u Horažďovic a schvaluje přílohu SPU 
115788/2022/Sza/36881203 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

15. Povolení zvláštního užívání – Na kole dětem 2022 (22/R82/15)  

souhlasí s povolením zvláštního užívání místních komunikací Ševčíkova, Mírové náměstí dne 
03.06.2022 v souvislosti s pořádáním sportovní akce, charitativní cyklotour na podporu 
onkologicky nemocných dětí „Na kole dětem 2022“ s tím, že akce bude dostatečně pořadatelsky 
zabezpečena 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

16. Masné krámy – připojení na síť NN – smlouvy (22/R82/16)  

schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV pro pozemek p.č. st. 108 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 5.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

17. Věcné břemeno – ČEZ Energo – pč. 1153/4 v k.ú. HD (22/R82/17)  

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti 
inženýrské sítě) mezi městem Horažďovice (budoucí povinný) a společností ČEZ Energo, s.r.o., 
Duhová 1531/3, Praha 4 – Michle (budoucí oprávněný) k části pozemku p.č. 1153/4 v k.ú. 
Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

18. Věcné břemeno – Cetin  - průtah I/22 (22/R82/18)  

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti číslo 16010-052431 k akci „VPI Horažďovice, 
průtah I/22) mezi městem Horažďovice (vlastník, strana povinná) a společností CETIN a.s., 
Českomoravská 2510/19, Praha 9 zastoupenou na základě plné moci společností První SaZ Plzeň 
a.s., Wenzigova 79/8, Plzeň – Východní předměstí (strana oprávněná) za jednorázovou náhradu 
ve výši 100 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

19. Pronájem NP – Msgr. Fořta 70 – Vondryska (22/R82/19)  

schvaluje pronájem nebytových prostor  o rozloze 12,5 m2  v čp. 70,  ulice Monsignora Fořta, 
Horažďovice  Miroslavu Vondryskovi, Loretská 870, Horažďovice, IČO: 14731258 za účelem 
provozování výroby foliové řezané a tištěné grafiky a volné tvorby ve výtvarné oblasti s platností 
od 01.05.2022 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 558 Kč/m2/rok 

+ DPH v zákonem  stanovené sazbě a schvaluje uzavření příslušné nájemní smlouvy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 



 6 

20. Výpověď z nájmu NP – Blatenská čp. 311 – MUDr. Ráčková (22/R82/20)  

bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor Blatenská čp. 311, Horažďovice 
(poliklinika),  podanou nájemcem ORL a foniatrie Klatovy s.r.o., MUDr. Miroslava Ráčková, 
Plánická 53, Klatovy, IČO: 05244561, 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  
 

21. Záměr zveřejnění – kino Otava – část NP (22/R82/21)    

souhlasí s pronájmem části nebytových prostor v budově kina Otava, čp. 16, Strakonická, 
Horažďovice, která je součástí pozemku na st.p.č. 1109 zastavěná plocha v k. ú. Horažďovice, 
o celkové výměře 47,88 m2, a to za účelem provozování hudební zkušebny a pověřuje MěÚ, 
odbor IRM zveřejněním záměru pronájmu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

22. Opakovaný pronájem bytu –  (22/R82/22)  

schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. 6, 4, Horažďovice
 na dobu dvou let s platností od 01.05.2022 do 30.04.2024 za nájemné ve výši 44,82 

Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

23. Pronájem bytu DPS –  (22/R82/23)  

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

34,90 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

24. Uzavření MŠ – prázdniny (22/R82/24)  

odkládá rozhodnutí o uzavření MŠ Na Paloučku a Křesťanské MŠ DUHA  v době hlavních 
prázdnin (červenec a srpen 2022)  
 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, PPŠK 

 

25. Souhlas s přijetím dotace – ZŠ Komenského (22/R82/25)  

schvaluje podání žádosti Základní školy Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace 
do dotačního programu Plzeňského kraje „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2022“ 
s projektem „Mámo, táto, jsem v bezpečí?“, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu 

s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 

26. Poskytnutí dotace – ČČK Klatovy (22/R82/26)  

schvaluje poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Klatovy, IČO: 
00425974 na „oceňování bezpříspěvkových dárců krve“ ve výši 5.000 Kč a schvaluje uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

27. Poskytnutí dotace – Diakonie ČCE Plzeň (22/R82/27)  

schvaluje dotaci ve výši 3.000 Kč na provozní náklady spojené s poskytováním sociálních služeb 
v Domově Radost a ve Stacionářích Korálek a Kvítek pro Diakonii ČCE – středisko Západní 
Čechy, Prokopova 207/25, Plzeň a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor SVZ  
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28. Poskytnutí dotace – regenerace MPR a MPZ – Kolář, Stulík, Hanzíkovi (22/R82/28)  

doporučuje ZM schválit: 
a) poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč jako povinný spolupodíl města  Petru Kolářovi, trvalé 

bydliště a  J i, trvalé bydliště Z ,  
e na akci obnovy rekonstrukce střechy zámeckého pivovaru, Komenského ul. čp. 

1079, r. č. 10381/4-4884 ÚSKP, která bude spolufinancována z Programu regenerace MPR a 

MPZ. 

b) poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 20.000 Kč,  jako povinný spolupodíl 
města,  manželům H m, trvalé bydliště P 7, Horažďovice na akci obnovy 
stodoly – III. etapa (obnova střešní krytiny a osazení klempířských prvků) náležící k městskému 
domu č. p. , P , r. č. 27215/4-2939 ÚSKP, která bude spolufinancována z 
Programu regenerace MPR a MPZ 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

29. Kroniky obcí – Komušín, Třebomyslice a HD Lhota (22/R82/29)  

bere na vědomí zápis textů do kronik obcí Komušín, Třebomyslice a Lhota Horažďovická za rok 
2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

30. Povolení akce – ZUŠ Open (22/R82/30)  

v záležitosti akce ZUŠ OPEN dne 27.05.2022 či 28.05.2022 pořádané ZUŠ Horažďovice:  
a) schvaluje konání koncertu školního orchestru na Mírovém náměstí  
b) schvaluje výtvarnou dílnu výtvarného oboru v altánu na Mírovém náměstí 
c) schvaluje zapůjčení pódia, židlí, pivních setů 

d) schvaluje poskytnutí elektřiny 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 

31. Horažďovická 50 – pronájem prostor nádvoří zámku (22/R82/31)  

schvaluje bezplatný pronájem prostoru malého nádvoří zámku, jeho pravé podloubí a pravou 
polovinu velkého nádvoří zámku Klubu přátel H50 pro účely startu a cíle pochodu 57. ročníku 
Horažďovické padesátky dne 27. a 28.05.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

32. Smlouvy o reklamě a darovací smlouvy – Slavnosti Kaše (22/R82/32)  

a) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy při městských Slavnostech Kaše 2022  
 mezi městem Horažďovice a společností Čevak, a.s., České Budějovice ve výši 10.000 Kč + 

DPH 

 mezi městem Horažďovice a společností ELIKA, s.r.o., Horažďovice ve výši 2.000 Kč + DPH 

 mezi městem Horažďovice a spol. Pfeifer Holz s.r.o., Chanovice ve výši 10.000 Kč včetně DPH 

 mezi městem Horažďovice a spol. LYCKEBY CULINAR a.s., Horažďovice ve výši 10.000Kč + 
DPH 

 mezi městem Horažďovice a společností HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké 
Hydčice ve výši 5.000 Kč + DPH 

 mezi městem Horažďovice a společností Devětsil JST, s.r.o., Plzeň ve výši 2.500 Kč + DPH 

 mezi městem Horažďovice a společností FORESTINA s.r.o, Mnichov ve výši 4.000 Kč + DPH 

 mezi městem Horažďovice a společností LYCKEBY AMYLEX, a.s., Horažďovice ve výši 5.000 
Kč + DPH 

 mezi městem Horažďovice a společností  ZNAKON, a. s., Sousedovice ve výši 10.000 Kč + 
DPH 

  

b) schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Horažďovice a Ing. Zbyňkem Mišákem, 
MIŠÁK EU s.r.o., Sušice ve výši 4.000 Kč 
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c) bere na vědomí v rámci městských Slavností Kaše 2022 poskytnutí materiální podpory městu 

Horažďovice společnostmi: 
 Kovaltos s.r.o, Horažďovice – zapůjčení pivních setů zdarma  
 Plzeňský Prazdroj, a. s., Plzeň -  ceny do soutěží 
 DRAGON PRESS s.r.o., Klatovy – tisk plakátů a banneru   

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

33. Smlouva o poskytnutí účelové dotace od PK – Západočeská oblastní přehlídka (22/R82/33)  

schvaluje přijetí účelové dotace a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2022“ 
mezi městem Horažďovice a Plzeňským krajem ve výši 80.000 Kč na projekt „37. ročník 
Západočeské oblastní přehlídky“  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

34. Termíny jednání RM a ZM (22/R82/34) 
schvaluje: 

 termíny jednání RM:  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:  není určen 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 starosta města      místostarostka města 

     
  


