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Usnesení z 88. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 11.07.2022 
  

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 20.06.2022      (22/R88/1) 

2. Revitalizace sportovního areálu Lipky – hřiště – ochranné sítě    (22/R88/2) 

3. VO Šumavská HD – cenová nabídka na PD      (22/R88/3) 

4. I/22 Horažďovice – průtah – dodatek ke smlouvě      (22/R88/4) 

5. Vegetační ČOV – p.č. 2234/3 v k.ú. HD       (22/R88/5) 

6. Kogenerační jednotka  -  kotelna Okružní 882 – změna akumulační nádoby  (22/R88/6) 

7. Mlýnský náhon – oprava odlehčovacího ramene – smlouva – dotace   (22/R88/7) 

8. Mlýnský náhon – oprava odlehčovacího ramene – povodňový plán   (22/R88/8) 

9. Odprodej pozemků st.p.č. 1067/4 a p.č. 1153/18 – kotelna Okružní ul.   (22/R88/9) 

10. Odprodej pozemku p.č. 832/158 v k.ú. HD – pozemek Loreta    (22/R88/10) 

11. Pronájem části pozemků v k.ú. Babín – J      (22/R88/11) 

12. Odprodej nově vzniklého pozemku v k.ú. Komušín –    (22/R88/12) 

13. Pronájem pozemku v k.ú. HD – Nový – fotbalgolf     (22/R88/13) 

14. Pronájem části pozemku v k.ú. HD –     (22/R88/14) 

15. Auto moto club Pačejov – souhlas s uzavírkami      (22/R88/15) 

16. Pronájem nebytových prostor (u domu čp. 841) – DSO Horažďovicko   (22/R88/16) 

17. Pronájem bytu – J         (22/R88/17) 

18. Smlouva o poskytnutí dotace z PK – Slavnosti Kaše     (22/R88/18) 

19. Pronájem skateparku – Rampa Fest       (22/R88/19) 

20. Povolení divadelního představení – Panská zahrada – Tyjátr    (22/R88/20) 

21. Žádost o dotaci z rozpočtu města – Adamec      (22/R88/21) 

22. Souhlas s podáním žádosti do dotačního programu – MŠ Loretská   (22/R88/22) 

23. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb     (22/R88/23) 

24. Pošumaví – dodatky k dohodě o spolupráci      (22/R88/24) 

25. Revokace usnesení – pronájem kina –      (22/R88/25) 

26. Poskytnutí dotace z PK – Minerály horního Pootaví     (22/R88/26) 

27. Poskytnutí dotace z PK – tvorba a tisk informačních letáků    (22/R88/27) 

28. Termíny jednání RM a ZM         (22/R88/28) 

 

Rada města Horažďovice: 
 

1. schválení zápisu a usnesení (22/R88/1) 

schvaluje zápis a plnění usnesení z 87. jednání konaného dne 20.06.2022  
 

2. Revitalizace sportovního areálu Lipky – hřiště – ochranné sítě (22/R88/2) 

v záležitosti veřejné zakázky  „Revitalizace sportovního areálu Lipky – tréninkové hřiště – ochranné 
sítě“: 
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a) schvaluje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr zhotovitele 
ochranných sítí na tréninkovém hřišti, zadávanou dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého 
rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. 

b) schvaluje seznam potencionálních uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky  
c) stanovuje hodnotící komisi ve složení dle návrhu 

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

3. VO Šumavská HD – cenová nabídka na PD (22/R88/3)  

rozhodla o přijetí nabídky společnosti ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická 175, 
Strakonice na zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce části VO Šumavská“ 
včetně výkonu inženýrské činnosti ve výši 34.800 Kč + DPH 

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

4. I/22 Horažďovice – průtah – dodatek ke smlouvě (22/R88/4)  

schvaluje změnu během výstavby ZBV č. 4 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 zvýšení ceny o 772.723,99 + DPH (z toho podíl města ve výši 237.380,81 Kč) 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

5. Vegetační ČOV – p.č. 2234/3 v k.ú. HD (22/R88/5)  

schvaluje realizaci stavby „Vegetační ČOV – k.ú. Horažďovice parc. č. 2234/3“ a její odvodnění 
do vodní nádrže „Prostřední Babín“  p.č. 2269/2 dle žádosti  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

6. Kogenerační jednotka  – kotelna Okružní 882 – změna akumulační nádoby (22/R88/6) 

neschvaluje změnu tvaru akumulační nádoby při objektu kotelny CZT čp. 882 v Okružní ulici dle 
žádosti společnosti ČEZ Energo, s.r.o., Duhová 1531/3, Praha 4 – Michle 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

7. Mlýnský náhon – oprava odlehčovacího ramene – smlouva – dotace (22/R88/7) 

schvaluje uzavření smlouvy mezi Plzeňským krajem a městem Horažďovice o poskytnutí účelové 
dotace z programu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 
2022“ na výměnu stavidel a opravu opěrných zdí odbočovacího odlehčovacího ramene Mlýnského 
náhonu ve výši 500.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

8. Mlýnský náhon – oprava odlehčovacího ramene – povodňový plán (22/R88/8)  

schvaluje návrh povodňového plánu připravované realizace stavby „Mlýnský náhon – oprava 

odbočení odlehčovacího ramene“ 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

9. Odprodej pozemků st.p.č. 1067/4 a p.č. 1153/18 – kotelna Okružní ul (22/R88/9) 

v záležitosti odprodeje pozemků st.p.č. 1067/4 včetně stavby technické vybavenosti a p.č. 1153/18 
v k.ú. Horažďovice: 
a) bere na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami, kde výhercem soutěže je  

B  s cenou ve výši 2.651.000 Kč 

b) pověřuje MěÚ, odbor IRM dalším jednáním 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

10. Odprodej pozemku pč. 832/158 v k.ú. HD – pozemek Loreta (22/R88/10)  

schvaluje zařazení pozemku p.č. 832/158 orná půda o výměře 811 m2 v k.ú. Horažďovice do 

prodeje veřejnou dvoukolovou soutěží za minimální cenu ve výši 1.900 Kč/m2 a pověřuje MěÚ, 
odbor IRM zveřejněním záměru odprodeje 
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– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

11. Pronájem části pozemků v k.ú. Babín – J (22/R88/11)  

schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a  
J  (nájemce) na pronájem části pozemků p.č. 130/1 a p.č. 130/47 o celkové 
výměře 95 m2  v k.ú. Babín u Horažďovic s účinností od 01.08.2022 na dobu neurčitou s 3 měsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 7 Kč/m2/rok 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

12. Odprodej nově vzniklého pozemku v k.ú. Komušín –  (22/R88/12)  

doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice 
(prodávající) a , Krále Jiřího z Poděbrad 826, Strakonice (kupující) na odprodej 
nově vzniklé parcely p.č. 1389/25 ostatní plocha zeleň o výměře 61 m2 v k.ú. Komušín oddělené 
z p.č. 1389/18 v k.ú. Komušín za kupní cenu ve výši 14.595 Kč + náklady s prodejem související 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

13. Pronájem pozemku v k.ú. HD – Nový – fotbalgolf (22/88/13)  

schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Petrem Novým, 
I, Sušice (nájemce) na pronájem pozemku p.č. 2859 trvalý travní porost o 

výměře 2 568 m2  k.ú. Horažďovice s účinností od 01.08.2022 na dobu neurčitou s 3 měsíční 
výpovědní lhůtou a nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok do doby zahájení činnosti volnočasové aktivity, 
po zahájení činnosti bude nájemné ve výši 2,50 Kč/m2/rok 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

14. Pronájem části pozemku v k.ú. HD –  (22/R88/14)  

schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Q , 
 (nájemce) na pronájem části pozemku p.č. 159/1 ostatní plocha o 

výměře 100 m2 v k.ú. Horažďovice s účinností od 01.08.2022 na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

15. Auto moto club Pačejov – souhlas s uzavírkami (22/R88/15)  

a) schvaluje průjezd obcemi ve správě města Horažďovice v rozsahu Mečichov (mimo) – „Háj“ 
– Horažďovice Předměstí (mimo) pro Automoto klub Pačejov v AČR, při konání 43. ročníku 
INVELT RALLY Pačejov dne 02.10.2022 

b) schvaluje  průjezd obcemi ve správě města Horažďovice v úseku tratě rychlostní zkoušky 
Velký Bor (mimo) – Horažďovická Lhota – Třebomyslice (mimo) v rámci 43. ročníku INVELT 
RALLY Pačejov dne 30.09.2022 

c) schvaluje povolení uzavírky silnic za účelem zajištění doprovodné kulturní akce a zajištění 
prostoru startu a cíle rally v termínu od 30.09.2022 do 02.10.2022 v tomto rozsahu: 

 uzavírku části místní komunikace – Mírové náměstí (prostor před MěÚ) dne 30.09.2022 od 
12:00 do 24:00 hodin k z důvodu pořádání doprovodné kulturní akce k rally  

 uzavírku ulice Ševčíkova – Mírové náměstí – Havlíčkova – Prácheňská dne 01.10.2022 od 
07:00 do 11:00 hodin z důvodu zajištění prostor startu a cíle rally 

 uzavírku ulic Ševčíkova – Mírové náměstí – Havlíčkova – Prácheňská dne 02.10.2022 od 
13:15 do 18:00 hodin z důvodu zajištění prostor startu a cíle rally  

 dotčené komunikace ve správě města Horažďovice budou protokolárně převzaty a po 
ukončení akce předány zástupci Technických služeb města Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

16. Pronájem nebytových prostor (u domu čp. 841) – DSO Horažďovicko (22/R88/16)  

schvaluje pronájem nebytových prostor bez čp. (u domu Pod Vodojemem čp. 841), který je 
součástí pozemku p.č. st. 1049 v k.ú. Horažďovice o výměře 26,60 m2  instituci svazku obcí 
Horažďovicko, se sídlem Mírové náměstí 1, Horažďovice, IČO: 02270935 za účelem provozování 
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činnosti svazku s platností od 01.07.2022 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za 
nájemné ve výši 1.000 Kč/rok a schvaluje uzavření příslušné nájemní smlouvy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

17. Pronájem bytu – J  (22/R88/17)  

schvaluje pronájem bytu č. , 3, Horažďovice , 
Horažďovice na dobu určitou s platností od 01.08.2022 do 31.07.2023 za nájemné ve výši 
48,88 Kč/m2 s uplatněním slevy u smluvního nájemného pro byty v základní kvalitě -5,80 Kč/m2 

pro rok 2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

18. Smlouva o poskytnutí dotace z PK – Slavnosti Kaše (22/R88/18)  

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci 

programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro 
rok 2022“ mezi městem Horažďovice a Plzeňským krajem ve výši 10.000 Kč na projekt „Slavnosti 
Kaše 2022“ a schvaluje přijetí účelové dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

19. Pronájem skateparku – Rampa Fest (22/R88/19)  

schvaluje konání kulturní akce Rampa Fest dne 30.07.2022  a schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem prostoru skateparku za částku 1.000 Kč s podmínkou uvedení prostor po 

akci do stávajícího stavu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

20. Povolení divadelního představení – Panská zahrada – Tyjátr (22/R88/20)  

a) schvaluje konání dvou divadelních představení souboru TYJÁTR Horažďovice ve dnech 10. 
a 11.09.2022 v Panské zahradě  

b) schvaluje zapůjčení lavic 

c) doporučuje poskytnutí el. energie od skautského střediska  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor  
 

21. Žádost o dotaci z rozpočtu města – Adamec (22/R88/21)  

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč Janu Adamcovi, Pod Stráží 89, Sušice, IČO: 
72259922 na částečné náklady vytápění Kulturního domu v Horažďovicích za 1. čtvrtletí 2022 
a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

22. Souhlas s podáním žádosti do dotačního programu – MŠ Loretská (22/R88/22)  

schvaluje  podání žádosti Mateřské školy Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace do 
dotačního programu Plzeňského kraje „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2022“ 
s projektem „Oslava 40. výročí mateřské školy“ a s projektem „Koloběh vody – environmentální 
program“, 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  
 

23. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (22/R88/23)  

schvaluje dokument Komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na 
Horažďovicku na období 2023-2025 od Centra pro komunitní práci západní Čechy, Americká 29,  
Plzeň 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor SZ  
 

24. Pošumaví – dodatky k dohodě o spolupráci (22/R88/24)  

schvaluje uzavření dodatku č. 1 a dodatku č. 2  mezi městem Horažďovice a společností 
Pošumaví, a.s., Střelské Hoštice 194, IČO: 26018527 k Dohodě o spolupráci ze dne 08.06.2016 
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(týká se prodloužení doby spolupráce do konce roku 2022 a zvýšení ceny za každý svezený 
kontejner)  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  
 

25. Revokace usnesení – pronájem kina – k (22/R88/25)  

revokuje usnesení č. 22/R85/19 ze dne 23.05.2022 týkající se pronájmu části nebytových prostor 
Strakonická 16, Horažďovice (budova kina)  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

26. Poskytnutí dotace z PK – Minerály horního Pootaví (22/R88/26)  

schvaluje přijetí dotace a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Plzeňského kraje 
z dotačního programu „Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2022“ na přípravu a tisk 2. 
rozšířeného vydání knihy Minerály horního Pootaví ve výši 30.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá OS Městské muzeum  
 

27. Poskytnutí dotace z PK – tvorba a tisk informačních letáků (22/R88/27)  

schvaluje přijetí dotace a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Plzeňského kraje 
z dotačního programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 
2022“ na tvorbu a tisk kolekce informačních letáků A5 ve výši 30.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá OS Městské muzeum  
 

28. Termíny jednání RM a ZM (22/R88/28) 
schvaluje: 

 termíny jednání RM:  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.  

 termín jednání ZM:  12.09.2022  v  18:00 hod. 

   – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS  
  

 

 

 

    

 

 

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

starosta města      starosta města   
 

 

 


