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Usnesení z 86. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 06.06.2022 
  

 

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 23.05.2022      (22/R86/1) 

2. Žádost o odprodej pozemků – RoBiN Oil      (22/R86/2) 

3. Žádost o odprodej pozemků –      (22/R86/3) 

4. Žádost o odprodej pozemků –      (22/R86/4) 

5. Žádost o odprodej pozemků –       (22/R86/5) 

6. Odprodej části st.p.č. 1067 a p.č. 1153/4 v k. ú. Horažďovice – Okružní  (22/R86/6) 

7. Odprodej nově vzniklých pozemků (u zahrádek) – T  (22/R86/7) 

8. SPÚ – informace o zájmu odkoupit pozemky v k.ú. Třebomyslice   (22/R86/8) 

9. Novostavba obchodního centra HD – prohlášení budoucího vlastníka   (22/R86/9) 

10. Žádost o pronájem pozemků – Fotbalgolf –    (22/R86/10) 

11. Žádost o pronájem části pozemku v k.ú. Babín – J    (22/R86/11) 

12. Pronájem části pozemku v k.ú. HD – J      (22/R86/12) 

13. Dohoda o ukončení pronájmu pozemku v k.ú. HD –    (22/R86/13) 

14. Povolení zvláštního užívání – cesta Opěš       (22/R86/14) 

15. Doplnění projektů ZŠ do Strategického rámce MAP     (22/R86/15) 

16. Věcné břemeno – ŘSD         (22/R86/16) 

17. Schválení projektové dokumentace – Chanovice – kabel VN, SS1, SS2  (22/R86/17) 

18. Oznámení – Metroprojekt – modernizace tratě     (22/R86/18) 

19. Ukončení nájmu nebytových prostor – (u domu čp. 841)     (22/R86/19) 

20. Veřejnosprávní kontrola ZŠ Komenského, ZŠ Blatenská a účetní uzávěrky  (22/R86/20) 

21. Poskytnutí dotací z dotačního programu města HD    (22/R86/21) 

22. Rychlé zásahové vozidlo – úhrada splátky      (22/R86/22) 

23. Příprava 18. zasedání ZM        (22/R86/23) 

24. Kácení – v rámci revitalizace sídliště Šumavská x Pod Vodojemem  (22/R86/24) 

25. Žádost o pronájem části pozemku –     (22/R86/25) 

26. ZTV Loreta – 21 TI – nový poddodavatel       (22/R86/26) 

27. Závěrečný účet 2021, účetní závěrka, auditorská zpráva    (22/R86/27) 

28. Závěrečný účet DSO Radina, auditorská zpráva, střednědobý výhled   (22/R86/28) 

29. Termíny jednání RM a ZM         (22/R86/29) 

 

Rada města Horažďovice: 
 

1. schválení zápisu a usnesení (22/R86/1) 

schvaluje zápis a plnění usnesení z 85. jednání konaného dne 23.05.2022  
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2. Žádost o odprodej pozemků – RoBiN Oil (22/R86/2) 

schvaluje záměr odprodeje st.p.č. 1540 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2, st.p.č. 1539 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 564 m2, části p.č. 1480/1 ostatní plocha manipulační plocha 
o výměře cca 5 740 m2, části p.č. 1480/5 ostatní plocha zeleň o výměře cca 4 377 m2, části p.č. 
1484/14 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 262 m2 (celkem výměra cca 11 011 m2) vše v k.ú. 
Horažďovice za cenu 800 Kč/m2 pozemku + náklady související s tím, že komunikace na pozemku 
p.č. 1480/1 v k.ú. Horažďovice zůstane v pronájmu společnosti RoBiN OIL, pověřuje MěÚ, odbor 
IRM zveřejněním záměru odprodeje a vyhotovením geometrického plánu na rozdělení pozemků, 
cena za geometrický plán bude připočtena ke kupní ceně 

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

3. Žádost o odprodej pozemků – (22/R86/3)  

schvaluje záměr odprodeje části p.č. 1480/12 ostatní plocha zeleň o výměře cca 102 m2, části 
p.č. 1484/3 trvalý travní porost o výměře cca 1 312 m2, části p.č. 1768/3 ostatní plocha jiná plocha 
o výměře cca 60 m2 vše v k.ú. Horažďovice za cenu 800 Kč/m2 pozemku + náklady související, 
pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru odprodeje a vyhotovením geometrického plánu 
na rozdělení pozemků, cena za geometrický plán bude připočtena ke kupní ceně 

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

4. Žádost o odprodej pozemků – (22/R86/4)  

schvaluje záměr odprodeje části p.č. 1480/12 ostatní plocha zeleň o výměře cca 43 m2, části p.č. 
1484/3 trvalý travní porost o výměře cca 130 m2, části p.č. 1768/3 ostatní plocha jiná plocha o 
výměře cca 97 m2 vše v k.ú. Horažďovice, pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru 
odprodeje a vyhotovením geometrického plánu na rozdělení pozemků, cena za geometrický plán 
bude připočtena ke kupní ceně, bude projednán záměr odprodeje části pozemku p.č. 1768/3 dle 
uzavřené budoucí smlouvy o smlouvě kupní schválené usnesením ZM č. 10 ze dne 14.09.2020 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

5. Žádost o odprodej pozemků – R (22/R86/5)  

schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 1484/38 trvalý travní porost o výměře 68 m2, části p.č. 
1484/3 trvalý travní porost o výměře cca 80 m2, části p.č. 1480/12 ostatní plocha zeleň o výměře 
cca 100 m2, části p.č. 1480/6 ostatní plocha zeleň o výměře cca 127  m2, p.č. 1480/13 ostatní 
plocha zeleň o výměře 141 m2 v k.ú. Horažďovice (celkem cca 516 m2) za cenu 850 Kč/m2 + 

náklady s prodejem související, pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru odprodeje 
pozemků a vyhotovením geometrického plánu s tím, že cena za geometrický plán bude připočtena 
ke kupní ceně 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

6. Odprodej části st.p.č. 1067 a pč. 1153/4 v k. ú. Horažďovice – Okružní (22/R86/6) 

v záležitosti odprodeje nově vzniklé st.p.č. 1067/4 zastavěná plocha o výměře 241 m2 včetně 
stavby  technické vybavenosti oddělené ze st.p.č. 1067 a nově vzniklé p.č. 1153/18 ostatní plocha 
manipulační plocha o výměře 1 582 m2 oddělené z p.č. 1153/4 vše v k.ú. Horažďovice: 
a) bere na vědomí došlé žádosti o odprodej od J , , 

b) pověřuje MěÚ, odbor IRM obesláním těchto zájemců výběrovým řízením, kdy minimální cena 
je stanovena ve výši 2.500.000 Kč + náklady s prodejem související  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

7. Odprodej nově vzniklých pozemků (u zahrádek) – (22/R86/7) 

doporučuje ZM projednat a schválit: 
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a) odprodej nově vzniklého pozemku p.č. 219/41 zahrada o výměře 21 m2 v k.ú. Horažďovice 
odděleného z p.č. 219/32 v k.ú. Horažďovice do vlastnictví J , 

 za kupní cenu ve výši 7.468 Kč + náklady s prodejem související 
b) odprodej nově vzniklého pozemku p.č. 219/42 zahrada o výměře 13 m2 v k.ú. Horažďovice 

odděleného z p.č. 219/32 v k.ú. Horažďovice do vlastnictví  
 za kupní cenu ve výši 5.468 Kč + náklady s prodejem související 

c) odprodej nově vzniklého pozemku p.č. 219/43 zahrada o výměře 4 m2 v k.ú. Horažďovice 
odděleného z p.č. 219/32 v k.ú. Horažďovice do společného jmění manželů  
T  za kupní cenu ve výši 3.219 Kč + náklady s prodejem 

související 
d) uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) a J

n  Milenou Šantovou, Kaskova 1126, Horažďovice, J  
– SJM (kupující) s tím, že kupní ceny budou 

uhrazeny do 3 měsíců od schválení prodeje v zastupitelstvu města. 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

8. SPÚ – informace o zájmu odkoupit pozemky v k.ú. Třebomyslice (22/R86/8)  

bere na vědomí oznámení Státního pozemkového úřadu o zájmu odkoupit pozemky v k.ú. 
Třebomyslice u Horažďovic z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 
503/2012 Sb.  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

9. Novostavba obchodního centra HD – prohlášení budoucího vlastníka (22/R86/9) 

doporučuje ZM projednat a schválit Prohlášení budoucího vlastníka, kterým město Horažďovice 
potvrzuje společnosti ŘSD ČR závazek převzít do vlastnictví, správ a údržby budoucí chodník 
vybudovaný na pozemku p. č. 2475/40 k.ú. Zářečí u Horažďovic v rámci stavby „Novostavba 
prodejny potravin“ a následně požádat ÚZSVM o převod pozemku do svého vlastnictví 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

10. Žádost o pronájem pozemků – Fotbalgolf – N  (22/R86/10)  

schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 2859 trvalý travní porost o výměře 2 568 m2 v k.ú. 
Horažďovice pro provozování volnočasové aktivity „FOTBALGOLF“, pověřuje MěÚ, odbor IRM 
zveřejněním záměru pronájmu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

11. Žádost o pronájem části pozemku v k.ú. Babín –  (22/R86/11)  

schvaluje záměr pronájmu části pozemků p.č. 130/1 zahrada a p.č. 130/47 zahrada o celkové 
výměře cca 95 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic za účelem zahrady za nájemné ve výši 7 Kč/m2/rok, 

pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru pronájmu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

12. Pronájem části pozemku v k.ú. HD – J (22/R86/12)  

schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a H
 (nájemce) na pronájem části p.č. 263/10 ostatní plocha 

zeleň o výměře 61 m2 (díl č. 6) v k.ú. Horažďovice za nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok s platností od 

01.06.2022 na dobu neurčitou a tříměsíční výpovědní lhůtou 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

13. Dohoda u ukončení pronájmu pozemku v k.ú. HD – N  (22/86/13)  

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice 
(pronajímatel) a  (nájemce) na pronájem části 
p.č. 159/5 v k.ú. Horažďovice ke dni 31.05.2022 
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– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

14. Povolení zvláštního užívání – cesta Opěš (22/R86/14)  

souhlasí s povolením úplné uzavírky provozu  na veřejně přístupné účelové komunikaci inv.č. 
UK10 v k.ú. Babín u Horažďovic a k.ú. Horažďovice v rámci stavby „Oprava cesty Opěš – Babín, 
II. etapa – polní cesta (úsek 0,00 – 0,753 km)“ v termínu od 25.07.2022 do 31.10.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

15. Doplnění projektů ZŠ do Strategického rámce MAP (22/R86/15)  

schvaluje doplnění investičních potřeb ZŠ do „Strategického rámce MAP – investiční priority pro 
období 2021-2027“, jedná se o projekty: 

a) projekt ZŠ Blatenská – „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Blatenská Horažďovice“ 
b) projekt ZUŠ – „Rozšíření infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání“ 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

16. Věcné břemeno – ŘSD (22/R86/16)  

schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 
0312/22-554/33210/2022 k akci „Spolkový dům Otava – kanalizační přípojka“ mezi Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 4 (budoucí strana 
povinná) a městem Horažďovice (budoucí strana oprávněná) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

17. Schválení projektové dokumentace – Chanovice – kabel VN, SS1, SS2 (22/R86/17)  

schvaluje konečný projektový návrh stavby „Chanovice – kabel VN, SS1, SS2“. Podmínky 

stanovené usnesením  RM č. 14 ze dne 31.07.2017 zůstávají v platnosti 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

18. Oznámení – Metroprojekt – modernizace tratě (22/R86/18)  

bere na vědomí oznámení společnosti Metroprojekt Praha a.s., Argentinská 1621/36, Praha 7 
o zpracování projektu pro územní řízení na stavbu „Modernizace tratě Horažďovice předměstí 
(mimo) – Plzeň – Koterov (mimo)“, kdy stavbou budou zasaženy pozemky ve vlastnictví města 
Horažďovice v katastrálním území Horažďovická Lhota 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

19. Ukončení nájmu nebytových prostor – (u domu čp. 841) (22/R86/19)  

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání - 

nebytových  prostor  bez čp. (u domu Pod Vodojemem čp. 841), který je součástí pozemku 
p.č. st. 1049 v k.ú. Horažďovice mezi Mateřským centrem Dráčkov 3, z.s., se sídlem Žižkova 
494, Horažďovice, IČO: 22686274 (nájemce) a městem Horažďovice  (pronajímatel) ke dni 
30.06.2022 

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

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

20. Veřejnosprávní kontrola ZŠ Komenského, ZŠ Blatenská a účetní uzávěrky (22/R86/20)  

a) bere na vědomí protokol o kontrole - Základní škola Horažďovice, Komenského 211, 
příspěvková organizace (čj. MH/07334/2022) a Základní škola Horažďovice, Blatenská 540, 
příspěvková organizace (čj. MH/07894/2022) 

b) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Základní škola Horažďovice, 
Komenského 211, příspěvková organizace za rok 2021, IČO: 75005271 a ukládá  zisk ve výši 
92.484,57 Kč převést do rezervního fondu příspěvkové organizace 



 5 

c) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Základní škola Horažďovice, 
Blatenská 540, příspěvková organizace za rok 2021, IČO: 75005557 a ukládá  zisk ve výši 
22.989,96 Kč převést do rezervního fondu příspěvkové organizace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

21. Poskytnutí dotací z dotačního programu města HD (22/R86/21)  

schvaluje v rámci dotačního programu města Horažďovice „Podpora volnočasových aktivit a 
podpora činnosti neziskových organizací v roce 2022“ na návrh příspěvkové komise  poskytnutí 
dotace žadatelům a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace:    

a) Automoto klub Pačejov v AČR, IČO: 43316476, na 43. Invelt Rally Pačejov - tisk brožur, 
dokumentů, kopírování, poštovné, monitorovací systém, hudební produkce, tisk materiálů, 
vazba a kompletace itinerářů, předstartovní show ve výši 20.000 Kč 

b) Ing. Rudolf Dvořák, , na 57. ročník Horažďovické padesátky - nákup 
suvenýrových skleniček pro účastníky pochodu ve výši 5.000 Kč 

c) Tělocvičná jednota Sokol Horažďovice, IČO: 48353175, pro oddíl nohejbalu na cestovné, 
náklady na rozhodčí, pronájmy, sportovní a technické vybavení, pro oddíl stolního tenisu na 
cestovné, technické vybavení, sportovní vybavení pro mládež, Velkou cenu Horažďovic ve výši 
25.000 Kč 

d) Miloslav Svatoš, , na celoroční sportovní výzvu Houba Challenge – pronájmy 
sportovišť, dopravu kol a osob, sportovní pomůcky, poháry a medaile ve výši 20.000 Kč 

e) KČT, odbor Horažďovice, IČO: 75052695, na dopravu na celodenní výlet s turistickým 
pochodem ve výši 3.000 Kč 

f) Josef Rendl, , na startovné ve sportovní střelbě ve výši 1.000 Kč 

g) Tenis klub Horažďovice, z.s., IČO: 61785377, na nákup nového vybavení tenisového areálu, 
nákup sportovních pomůcek pro registrované hráče klubu, nákup tenisových míčků, pronájem 
haly, doprava  ve výši 25.000 Kč 

h) Fotbalový klub Horažďovice, IČO: 69981981, na pronájmy sportovišť a tělocvičen, startovné 
na turnajích, nákup sportovních pomůcek ve výši 40.000 Kč 

i) TJ Sport Horažďovice, IČO: 47726091, na pronájem tělocvičny, startovné na závodech, 
výbavu závodníků ve výši 30.000 Kč 

j) Motokros klub Horažďovice v AČR, IČO: 64864332, na zabezpečení závodu Mezinárodního 
mistrovství ČR (časomíra a lékařské zajištění) ve výši 7.000 Kč 

k) Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Komenského Horažďovice, pobočný spolek, IČO: 
1487442, na nájemné za bazén ve výši 20.000 Kč 

l) Zdeňka Charvátová, 2, pro volejbalový oddíl žen Horažďovice na pronájem 
tělocvičny ve výši 1.000 Kč 

m) Petr Řepík,  na dopravné na zápasy šipkové organizace ve výši 1.000 Kč        
n) Tyjátr Horažďovice z. s., IČO: 64388883, na nájem, autorské poplatky, cestovné, kostýmy, 

kulisy, scénické realizace představení ve výši 20.000 Kč 

o) Bc. Zdeněk Kovač,  na Pošumavskou dechovou hudbu Otavanka – na 
dopravu, nákup sborového oblečení, jeho částí či doplňků, pomůcek, technických pomůcek a 
částí či součástí hudební zvukové a ozvučovací aparatury či techniky, hudebních nástrojů a 
hudebního příslušenství ve výši 10.000 Kč 

p) Ševčíkův institut, z.s., IČO: 7937156 na Festival Otakara Ševčíka 2022 – umělecké 
honoráře, technické zajištění, úprava webových stránek, náklady na propagaci, grafické práce 
ve výši 50.000 Kč 

q) Martin Kalný, na Rampa Fest 2022 – honoráře pro kapely, pronájem pódia a 
prostor na akci ve výši 3.000 Kč 
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r) Junák – český skaut, středisko Prácheň, z. s., IČO: 43312161, na pořízení zahradního 
rideru ve výši 30.000 Kč 

s) Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Prácheň Horažďovice, IČO: 66344701, na  prodlužovací 
navinovací kabel, regálová rohová skříň vyrobená na míru, regálová skříň vyrobená na míru, 
prodlužovací kabel ve výši 35.000 Kč 

t) Modelklub Horažďovice p.s.,, IČO: 72064731, na volnočasové technické aktivity dětí a 
dospělých – nájem, energie, spotřební materiál, soutěže dětí ve výši 5.000 Kč 

u) Spolek přátel Komušína, IČO: 6482571, na provoz kulturních a sportovních akcí, materiály, 
potřeby pro vzdělávací akce, provozní náklady ve výši 5.000 Kč 

v) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebomyslice, IČO: 426954, na nákup sekačky na 
trávu ve výši 10.000 Kč 

w) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horažďovice, IČO: 18236278, na nákup cen a pohárů 
na soutěž, nábytek, na dopravu na soutěže Klubu mladých hasičů ve výši 20.000 Kč 

x) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Komušín, IČO: 65579143, na zajištění dětského dne, 
stavění máje, Mikulášské nadílky ve výši 5.000 Kč 

y) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Boubín, IČO: 65579101, na nákup výstrojního 
materiálu ve výši 15.000 Kč 

z) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horažďovická Lhota, IČO: 65579127, na uniformu, 
fukar, skříň ve výši 10.000 Kč 

aa) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Veřechov, IČO: 65579178, na dětský karneval, dětský 
den, oslavy 125. výročí spolku ve výši 10.000 Kč 

bb) Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Horažďovice, IČO: 62633074, na veterinární 
léčiva pro včely ve výši 5.000 Kč 

cc) Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, místní spolek Horažďovice, z.s., 
IČO: 75041731, na přepravní boxy na zasílání holubů na závody ve výši 1.000 Kč 

dd) Myslivecký spolek Prácheň Horažďovice, IČO: 61784915, na nákup odrazové fólie a kůlů 
na ohradníky, oprava a výroba loveckého zařízení, nájem honitby, dětské odpoledne, nákup 
obilí ve výši 10.000 Kč 

ee) Myslivecký spolek Myť Třebomyslice, IČO: 47730811, na nákup obilí na přikrmování zvěře, 
nájem honitby, pistole k instalaci pachových ohradníků, pachová pěna, ostatní materiál (tyče, 
materiál na světelná zradidla) ve výši 2.000 Kč 

ff) Spolek občanů Horažďovic - Předměstí, IČO: 02380307, na provoz a údržbu sportovního 
areálu – antuka na tenisový kurt, včetně dopravy a složení, elektřina, voda, májka+dětský 
den+drakiáda, benzín do sekačky, barvy, ředidlo, štětce, postřik ve výši 10.000 Kč 

gg) Jana Truhlářová, n , na zajištění akcí v Babíně  - plynové infrazářiče, zahradní 
ohniště ve výši 10.000 Kč 

hh) Svaz zdravotně postižených – Šumava – Klub Horažďovice, IČO: 72053526, na činnost 
spolku – autobusová doprava na výlet, rekondice, masáže, pedikúra ve výši 10.000 Kč    

ii) Spolek rodáků a příznivců Horažďovic, města pod starobylou Práchní, z.s., IČO:  
72060620, na činnost spolku – doprava na autobusové zájezdy ve výši 10.000 Kč  

jj) KČT, oblast Plzeňského kraje, IČO: 45331995, pro značkařský obvod Sušice - na obnovu 
turistického značení v okolí města Horažďovice – značkařské příkazy pro obnovu trasy, 
potřeby pro značkaře ve výši 1.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

22. Rychlé zásahové vozidlo – úhrada splátky (22/R86/22)  

schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě o uhrazení splátky ve výši 550.000 Kč včetně DPH 
(z celkové kupní ceny 1.205.000 Kč včetně DPH)  pro společnost JŠ Auto, s.r.o., 9. května 244/8, 
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Hořovice, IČO: 09045058, za vozidlo Toyota Hillux v rámci projektu pořízení Rychlého zásahového 
automobilu (RZA) určeného pro JPO III SDHO Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS   
 

23. Příprava 18. zasedání ZM (22/R86/23)  

doporučuje ZM schválit program 18. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu: Mgr. Karla 
Zrůbka a Mgr. Alenu Průchovou a návrhovou komisi: Janu Květoňovou a Jana Buriánka 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS a starosta města  
 

24. Kácení – v rámci revitalizace sídliště Šumavská x Pod Vodojemem (22/R86/24)    

schvaluje mimořádné kácení dřeviny v rámci projektu „Revitalizace sídliště Šumavská Pod 
Vodojemem, Horažďovice III. a IV. etapa“ na pozemku p.č. 832/40 v k.ú. Horažďovice dle 
předložené dokumentace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

25. Žádost o pronájem části pozemku – (22/R86/25)  

schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 159/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 
cca 100 m2 za účelem zřízení zahrádky za nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok, pověřuje MěÚ, odbor 
IRM zveřejněním záměru pronájmu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

26. ZTV Loreta – 21 TI – nový poddodavatel (22/R86/26)  

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 EUROVIA Silba 
a.s., Lobezská 1191/74, Plzeň, IČO: 64830551 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

27. Závěrečný účet za rok 2021, účetní závěrka, auditorská zpráva (22/R86/27)  

doporučuje ZM:  

a) uzavřít projednání závěrečného účtu města Horažďovice za rok 2021 vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad 

b) vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021 zpracovanou 
auditorskou společností ADU.CZ,  s.r.o.,  Malenice 

c) schválit účetní závěrku města Horažďovice sestavenou k 31.12.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemník MěÚ  

 

28. Závěrečný účet DSO Radina za rok 202, střednědobý výhled 2023-2025 (22/R86/28)  

a) vzít na vědomí Závěrečný účet DSO Radina za rok 2021 

b) vzít na vědomí  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO  Radina zpracovanou 

krajským úřadem Plzeňského kraje  
c) vzít na vědomí střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025 DSO Radina 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS  

 

29. Termíny jednání RM a ZM (22/R86/30) 

schvaluje: 

 termíny jednání RM:  20.06.2022 ve 14:00 hod. 

      11.07.2022 ve  14:00 hod. 

      25.07.2022 ve 14:00 hod.  

      15.08.2022 ve 14:00 hod.  

      29.08.2022 ve 14:00 hod.  

      12.09.2022 ve 14:00 hod.  
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 termín jednání ZM:  20.06.2022  v   18:00 hod. 

      12.09.2022  v  18:00 hod. 

  

    

 

 

Ing. Michael Forman v.r.      Mgr. Alena Průchová v.r.  
starosta města      členka rady města   

 

 

 


