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Usnesení z 83. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 25.04.2022 
  

 

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 11.04.2022      (22/R83/1) 

2. Pražská (Červená) brána – smlouva o poskytnutí dotace      (22/R83/2) 

3. ČOV HD – obnova linek č. 3 a 4 – přijetí nabídky      (22/R83/3) 

4. Rekonstrukce kotelny MŠ Jiřího z Poděbrad – přijetí nabídky      (22/R83/4) 

5. Úřad pro zastupování státu – smlouva o bezúplatném převodu    (22/R83/5) 

6. Revitalizace sídliště Šumavská – Pod Vodojemem – přeložka plynu     (22/R83/6) 

7. Heliport – smlouva o připojení – NN – ČEZ      (22/R83/7) 

8. Věcné břemeno – ČEZ – stavba „HD KT, Vodojem – Palackého – VN“    (22/R83/8) 

9. Věcné břemeno – ČEZ – stavba „HD, KT, Předměstí čp. 483 – NN“   (22/R83/9) 

10. Povolení zvláštního užívání – restaurace Na Růžku       (22/R83/10) 

11. Pacht pozemků v k.ú. Babín        (22/R83/11) 

12. Ukončení nájmu bytu dohodou –          (22/R83/12) 

13. Pronájem bytu – DPS –        (22/R83/13) 

14. Pronájem bytu –           (22/R83/14) 

15. Pronájem bytu –        (22/R83/15) 

16. Vyřazení záložního zdroje           (22/R83/16) 

17. Uzavření MŠ – letní prázdniny        (22/R83/17) 

18. Provoz školní družiny – ZŠ Blatenská        (22/R83/18) 

19. Navýšení kapacity – Základní škola speciální      (22/R83/19) 

20. Bezplatný pronájem – kostel sv. Jana Křitele – koncert ZŠ Komenského    (22/R83/20) 

21. Soutěž – Železný hasič         (22/R83/21) 

22. Úplná uzavírka provozu – místní komunikace v HD Lhotě      (22/R83/22) 

23. Sečení travnatých ploch – obce         (22/R83/23) 

24. Výpověď z nájmu nebyt. prostor – Mírové nám. čp. 11, HD – cukrárna      (22/R83/24) 

25. Termíny jednání RM a ZM        (22/R83/25) 

 

Rada města Horažďovice: 
 

1. schválení zápisu a usnesení (22/R83/1) 

RM po projednání 
schvaluje zápis a plnění usnesení z 82. jednání dne 11.04.2022  
 

2. Pražská (Červená) brána – smlouva o poskytnutí dotace (22/R83/2) 

schvaluje uzavření smlouvy mezi Plzeňským krajem a městem Horažďovice o poskytnutí účelové 
dotace z programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ na restaurování 
městského znaku na fasádě a nástěnných maleb v podhledu průjezdu Pražské brány v souboru 
městského opevnění ve výši 100.000 Kč 

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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3. ČOV HD – obnova linek č. 3 a 4 – přijetí nabídky (22/R83/3)  

a) schvaluje výběr navrhovaného zhotovitele a přímé zadání (zadavatel přímo uzavírá smlouvu 
s dodavatelem) na realizaci strojní a materiálové obnovy dílčích částí provozních linek č. 3 a 
4 na ČOV Horažďovice  

b) přijímá cenovou nabídku společnosti ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice, 
IČO: 60849657 na realizaci strojní a materiálové obnovy dílčích částí provozních linek č. 3 a 4 

na ČOV Horažďovice 

c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a společností ČEVAK a.s., 
Severní 2264/8, České Budějovice, IČO: 60849657 na realizaci strojní a materiálové obnovy 
dílčích částí provozních linek č. 3 a 4 na ČOV Horažďovice za nabídkovou cenu 1.667.537 Kč 
bez DPH (2.017.719,77 Kč vč. DPH) 

 –  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

4. Rekonstrukce kotelny MŠ Jiřího z Poděbrad – přijetí nabídky (22/R83/4)  

rozhodla o přijetí nabídky účastníka ŠAFINVEST, s.r.o., Písek, Budějovické Předměstí, Kollárova 
511/1, IČO: 28078756 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce kotelny MŠ Jiřího z Poděbrad, Horažďovice“ zadávané dle § 31 obecné výjimky ze 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek za nabídkovou cenu 1.328.796,55 Kč bez 

DPH (1.607.843,83 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
    

5. Úřad pro zastupování státu – smlouva o bezúplatném převodu (22/R83/5)  

doporučuje ZM projednat a schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. UZSVM/PKT/2294/2022-PKTM mezi Českou 
republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 

Praha 2 – Nové Město (převodce) a městem Horažďovice (nabyvatel) na převod pozemku p.č. 
3112/3 ostatní plocha jiná plocha o výměře 757 m2 včetně součásti (zpevněná plocha) a liniové 
stavby – kanalizace uložené v pozemku p.č. 3112/3 v k.ú. Horažďovice do vlastnictví města 
Horažďovice včetně zavazujících a omezujících podmínek 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
  

6. Revitalizace sídliště Šumavská – Pod Vodojemem – přeložka plynu (22/R83/6) 

schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících mezi městem Horažďovice a RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem 
v rámci stavby „Revitalizace sídliště „Šumavská - Pod Vodojemem“ v Horažďovicích –  II. - IV. 

etapa“ a na náklady města Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

7. Heliport – smlouva o připojení – NN – ČEZ (22/R83/7) 

schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV pro nový odběr plánovaného heliportu 
na pozemku p.č. 465/15 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 15.750 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

8. Věcné břemeno – ČEZ – stavba „HD KT, Vodojem – Palackého – VN“ (22/R83/8)  

a) souhlasí s umístěním stavby „Horažďovice KT, Vodojem - Palackého – VN“ na pozemcích ve 
vlastnictví města p.č. 824/16, p.č. 832/177, p.č. 832/99, p.č. 824/13, p.č. 809/1, p.č. 832/45, 
p.č. 832/44 vše v k.ú. Horažďovice 

b) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby č. IE-12-0008793/VB/002 k akci „Horažďovice KT, Vodojem – Palackého – 

VN“ mezi městem Horažďovice (budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, Děčín – Podmokly, zastoupenou na základě plné moci společností Union Grid s.r.o., 
Václavské náměstí 846/1, Praha 1 (budoucí oprávněná) s tím, že budoucí oprávněná předloží 
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písemný předávací protokol, sepsaný a podepsaný mezi ní a Technickými službami (TS) 

města Horažďovice, v němž TS Horažďovice prohlásí, že před započetím stavby bylo 
staveniště předáno straně oprávněné, po dokončení stavby budou povrchy obnoveny a 
protokolárně předány zpět zástupci TS Horažďovice, před záhozem kabelů bude protokolárně 
provedena kontrola pracovníkem MěÚ, odboru IRM. Kabely budou uloženy v chráničce 

v hloubce minimálně 1 metr, předávací protokol bude podkladem ke smlouvě o zřízení 
věcného břemene 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

9. Věcné břemeno – ČEZ – stavba „HD, KT, Předměstí čp. 483 – NN“ (22/R83/9) 

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0016383/VB/1 

k akci „Horažďovice, KT, Předměstí čp. 438 – NN“ mezi městem Horažďovice (strana povinná) a 
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné 
moci společností MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice (strana oprávněná) 
k pozemku p.č. 1272/5 v k.ú. Horažďovice za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH 
v zákonem stanovené sazbě 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

10. Povolení zvláštního užívání – restaurace Na Růžku (22/R83/10)  

souhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace ulice Tyršova v Horažďovicích (p.č. 
2758/7, p.č. 2758/8 v k.ú. Horažďovice) v úseku před restaurací Na Růžku z důvodu umístění 
předzahrádky pro hosty restaurace v termínu od 05/2022 do 10/2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

11. Pacht pozemků v k.ú. Babín (22/R83/11)  

vzala na vědomí přijetí žádostí o propachtování pozemků p.č. 362/3 a části p.č. 352/2 v k.ú. Babín 
u Horažďovic a pověřuje MěÚ, odbor IRM obesláním zájemců výběrovým řízením s minimální 
cenou za pacht ve výši 3.373,50 Kč/ha + DPH v zákonem stanovené sazbě 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

12. Ukončení nájmu bytu dohodou – 22/R83/12)  

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. , , Horažďovice ke 
dni 30.04.2022 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

13. Pronájem bytu – DPS –  (22/83/13)  

schvaluje pronájem bytu č. 5,  Loretská 1071, Horažďovice J , 
Horažďovice na dobu neurčitou s platností od 01.05.2022 za nájemné ve výši 34,90 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

14. Pronájem bytu –  (22/R83/14)  

schvaluje pronájem bytu č. , , Horažďovice J , P , 
Horažďovice na dobu určitou s platností od 01.05.2022 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  
 

15. Pronájem bytu – Koptyšová (22/R83/15)  

schvaluje pronájem bytu č. , , Horažďovice , 

V , Horažďovice na dobu určitou s platností od 01.06.2022 do 31.08.2022 za 
nájemné ve výši 46,51 Kč/m2 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

16. Vyřazení záložního zdroje (22/R83/16)  

schvaluje vyřazení záložního zdroje značky SCHRACK UPS USDD-R-600 v pořizovací ceně 
62.085 Kč z majetku města z důvodu jeho stáří a nerentabilní opravy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, SO  
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17. Uzavření MŠ – letní prázdniny (22/R83/17)  

souhlasí s uzavřením MŠ Na Paloučku v době od 01.07.2022 do 31.07.2022, dále od 29.08.2022 

do 31.08.2022 a Křesťanské MŠ DUHA dne 01.07.2022, dále od 01.08.2022 do 31.08.2022. 
Mateřská škola, která bude přes prázdniny otevřena, bude zajišťovat provoz i pro děti z uzavřené 
mateřské školy. Křesťanská MŠ DUHA bude zajišťovat provoz v měsíci červenci v prostorách MŠ 
Na Paloučku v době od 02.07.2022 do 31.07.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   
 

18. Provoz školní družiny – ZŠ Blatenská (22/R83/18)  

bere na vědomí  provoz školní družiny při ZŠ Blatenská od 11.07.2022 do 15.07.2022 a od 

22.08.2022 do 26.08.2022, protože byla splněna podmínka minimálního počtu 20 přihlášených 
žáků 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

19. Navýšení kapacity – Základní škola speciální (22/R83/19)  

schvaluje podání žádosti Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím 
Krajského úřadu Plzeňského kraje o změnu zápisu (navýšení kapacity) oboru vzdělání 79-01-B/01 

Základní škola speciální v rejstříku škol a školských zařízení s kapacitou 20 žáků od 01.09.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

20. Bezplatný pronájem – kostel sv. Jana Křitele – koncert ZŠ Komenského (22/R83/20)  

schvaluje bezplatné poskytnutí prostor kostela sv. Jana Křtitele ZŠ Komenského, Horažďovice 
pro účely Letního koncertu dětského pěveckého sboru Kvítek dne 19.05.2022 v čase od 08:00 – 

20:00 hod. 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

21. Soutěž – Železný hasič (22/R83/21)  

a) schvaluje konání akce Železný hasič dne 17.09.2022 na Mírovém náměstí  
b) souhlasí se zvláštním užíváním Mírového náměstí a uzavírkou části náměstí, o které si SDHO 

Horažďovice požádá samostatně na odboru dopravy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 
 

22. Úplná uzavírka provozu – místní komunikace v HD Lhotě (22/R83/22)  

souhlasí s úplnou uzavírkou místní komunikace na pozemku p.č. 554/1, 508/1 v k.ú. 
Horažďovická Lhota v rozsahu dle  žádosti společnosti EUROVIA Silba, a.s., se sídlem Lobezská 
1191/74, Plzeň pro účely opravy části místní komunikace v obci Horažďovická Lhota v termínu od 
02.05.2022 do 22.05.2022 (max. 10 dnů v tomto období) 
– za realizaci usnesení zodpovídá OS, TS  
 

23. Sečení travnatých ploch – obce (22/R83/23)  

v záležitosti sečení travnatých ploch v částech města Horažďovice: 
a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a SH ČMS - SDH Boubín na 

sečení zatravněných ploch v majetku města v části obce Boubín  
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a SH ČMS - SDH Horažďovická 

Lhota na sečení zatravněných ploch v majetku města v části obce Horažďovická Lhota  
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a SH ČMS – SDH Třebomyslice 

na sečení zatravněných ploch v majetku města v části obce Třebomyslice  
d) schvaluje uzavření smlouvy  o dílo mezi městem Horažďovice a TJ Sokol Veřechov na sečení 

zatravněných ploch v majetku města v části obce Veřechov  
– za realizaci usnesení zodpovídá OS, TS   

 

24. Výpověď z nájmu nebyt. prostor – Mírové nám. čp. 11, HD – cukrárna (22/R83/24)   

a) bere na vědomí informaci Ing. Rudolfa Káchy, Palackého 876, Horažďovice, IČO: 12851485 
o uzavření smlouvy o koupi „obchodního závodu“ (Zámecká cukrárna), uzavřenou dne 
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01.04.2022 mezi Ing. Rudolfem Káchou, Palackého 876, Horažďovice (IČO:12851485) a 
Lenkou Soukupovou, Blatenská 529, Horažďovice (IČO: 01252909) 

b) na základě výše uvedené informace a příslušných ustanovení platných nájemních smluv (ve 
znění dodatků) uzavřených mezi městem Horažďovice a Ing. Rudolfem Káchou na nebytové 
prostory v objektu čp. 11, Mírové náměstí, Horažďovice ze dne 26.11.1992 a ze dne 

20.04.2000 schvaluje ke dni 30.04.2022 výpověď z nájemní smlouvy bez udání důvodu. Běh 
výpovědní doby započne 01.05.2022 a skončí dne 31.07.2022, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak 

c) pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor Mírové náměstí 
čp. 11, Horažďovice (Zámecká cukrárna)  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

25. Termíny jednání RM a ZM (22/R83/25) 

schvaluje: 

 termíny jednání RM:  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 

     
  


