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Usnesení z 89. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 25.07.2022 
  

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 11.07.2022      (22/R89/1) 

2. Odprodej pozemků st.p.č. 1067/4 a p.č. 1153/18 (kotelna Okružní)   (22/R89/2) 

3. Odkup sádek od Českého rybářského svazu HD      (22/R89/3) 

4. Pronájem nebytových prostor Prácheňská 77 – garáž – výběrové řízení  (22/R89/4) 

5. Pronájem části pozemku u čp. 23 –     (22/R89/5) 

6. Výjimka z odstupové vzdálenosti –  – novostavba vzorkovny   (22/R89/6) 

7. Vyřazení zmařené investice – Rozšíření VO Třebomyslice   (22/R89/7) 

8. Souhlas s umístěním sloupu NN –       (22/R89/8) 

9. Dohoda o zprostředkování dodávky tepla – byt v čp.    (22/R89/9) 

10. Poskytnutí dotace z rozpočtu města – Potraviny Mandák    (22/R89/10) 

11. Poskytnutí dotace z rozpočtu města – Modelklub     (22/R89/11) 

12. Poskytnutí dotace z rozpočtu města – Galuška      (22/R89/12) 

13. Poskytnutí dotace z rozpočtu města – Fokus – Písek     (22/R89/13) 

14. Určení platu – ředitelka MŠ Na Paloučku       (22/R89/14) 

15. Inspekční zpráva a protokol o kontrole – KMŠ      (22/R89/15) 

16. Oznámení nového člena školské rady při ZŠ Blatenská     (22/R89/16) 

17. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu města – ZO ČSOP Spálené Poříčí (22/R89/17)  

18. Poskytnutí účelové dotace z PK – nákup knihovních dokumentů   (22/R89/18) 

19. Odprodej a stanovení prodejní ceny knih – MěK      (22/R89/19) 

20. Nařízení č. 1/2022 – zpracování lesních hosp. osnov na ORP Horažďovice  (22/R89/20) 

21. Dodatek ke smlouvě – Rumpold        (22/R89/21) 

22. Rozpočtové opatření č. 4/2022       (22/R89/22) 

23. Termíny jednání RM a ZM         (22/R89/23) 

 

 

Rada města Horažďovice: 
 

1. schválení zápisu a usnesení (22/R89/1) 

schvaluje zápis a plnění usnesení z 88. jednání konaného dne 11.07.2022  
 

2. Odprodej pozemků st.p.č. 1067/4 a p.č. 1153/18 (kotelna Okružní) (22/R89/2) 

doporučuje ZM projednat nabídku od Josefa Behenského, Babín 42 ve výši 2.651.000 Kč a 
nabídku od ve výši 2.651.000 Kč a schválit 
odprodej nově vzniklé p.č. 1153/18 ostatní plocha o výměře 1 582 m2 oddělené z p.č. 1153/4 v k.ú. 

Horažďovice a nově vzniklé st.p.č. 1067/4 zastavěná plocha o výměře 241 m2 oddělené ze st.p.č. 
1067 v k.ú. Horažďovice včetně stavby technické vybavenosti bez čp. (bývalá uhelna) u 

 jehož záměr s užíváním nemovitostí má pro město 
vyšší prioritu 

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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3. Odkup sádek od Českého rybářského svazu HD (22/R89/3)  

a) doporučuje ZM odkup sádek včetně příslušenství na pozemcích p.č. 1669, p.č. 1670, p.č. 
1668 v k.ú. Horažďovice v rozsahu čtyř nádrží o společné výměře 412,67 m3 obestavěného 
prostoru, nátokového a odtokového potrubí DN 150 délky 25 m, DN 200 délky 28 m, DN 250 
délky 15 metrů včetně 6 obslužných šachet, účelové panelové komunikace o ploše 148,5 m2, 

oplocení o výměře 14,64 m2 pohledové plochy a 1 ks vstupních vrat od Českého rybářského 
svazu, z.s., místní organizace Horažďovice, Otavská 1039, Horažďovice za kupní cenu ve výši 
497.230 Kč a uzavření kupní smlouvy mezi Českým rybářským svazem, z.s., místní organizací 
Horažďovice, Otavská 1039, Horažďovice (prodávající) a městem Horažďovice (kupující) 

b) schvaluje záměr odprodeje částí pozemků p.č. 1681/2, 1680/2, 1686/5 a 1686/6 o celkové 
výměře cca 410 m2 Českému rybářského svazu, z.s., místní organizace Horažďovice, Otavská 
1039, Horažďovice za cenu 150 Kč/ m2 a pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru 
odprodeje a vyhotovením geometrického plánu 

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

4. Pronájem nebytových prostor Prácheňská 77 – garáž – výběrové řízení (22/R89/4)  

schvaluje vypsání výběrového řízení na pronájem části nebytových prostor v čp. 77, ulice 
Prácheňská, Horažďovice (garáž) se stanovenou minimální cenou nájmu ve výši 350 Kč/m2/rok + 

DPH v zákonem stanovené sazbě, pronájem získá zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou, který 
splní podmínky výběrového řízení 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

5. Pronájem části pozemku u čp. 23 – Z (22/R89/5)  

schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a  
 (nájemce) na pronájem části pozemku p.č. 159/5 zahrada 

o výměře 36 m2 v k.ú. Horažďovice s účinností od 01.08.2022 na dobu neurčitou s měsíční 
výpovědní lhůtou a nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

6. Výjimka z odstupové vzdálenosti – – novostavba vzorkovny (22/R89/6) 

schvaluje výjimku z odstupu novostavby prodejny vzorkovny na pozemku p.č. st. 329/1 od 

společné hranice s pozemkem p. č. 2660/5, vše v k.ú. Horažďovice dle žádosti Ladislava 
a  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

7. Vyřazení zmařené investice – Rozšíření VO Třebomyslice (22/R89/7) 

schvaluje vyřazení z účetní evidence části nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 
akce „Rozšíření VO Třebomyslice“ v celkové ceně 26.378 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

8. Souhlas s umístěním sloupu NN –  (22/R89/8)  

schvaluje dočasné umístění sloupu pro vzdušné vedení NN do pozemku p.č. 2759/3 v k.ú. 

Horažďovice dle žádosti  
 za podmínek stanovených ve smlouvě o právu provést stavbu na cizím 

pozemku 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

9. Dohoda o zprostředkování dodávky tepla – byt v čp.  (22/R89/9) 

schvaluje uzavření dohody o zprostředkování dodávky tepelné energie pro vytápění mezi městem 
Horažďovice (zprostředkovatelem) a  (majitel bytové jednotky) 
týkající se bytové jednotky , Blatenská ulice, Horažďovice s účinností od 01.08.2022 na dobu 
neurčitou 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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10. Poskytnutí dotace z rozpočtu města – Potraviny Mandák (22/R89/10)  

schvaluje poskytnutí dotace společnosti Potraviny Mandák s.r.o., Horažďovice, IČO: 08280215 
na provoz pojízdné prodejny v měsících červenec až prosinec 2022 ve výši 24.000 Kč (1.000 Kč 
na jednu zastávku/měsíc – Veřechov, Boubín, Sv. Pole, HD Lhota) a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   
 

11. Poskytnutí dotace z rozpočtu města – Modelklub (22/R89/11)  

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč spolku Modelklub Horažďovice p.s., IČO: 
72064731 na částečné náklady energií a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace (bude kryto z rezervy na individuální dotace)  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   
 

12. Poskytnutí dotace z rozpočtu města – Galuška (22/R89/12)  

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Ing. Vladislavu Galuškovi,  
 na částečné náklady studie proveditelnosti přestavby jezu Svaté Pole a 

schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (bude kryto z rezervy na 

individuální dotace) 
 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 

13. Poskytnutí dotace z rozpočtu města – Fokus – Písek (22/89/13)  

schvaluje poskytnutí dotace FOKUSu – Písek, z.ú., Kollárova 485,  Písek, IČO: 26538776  ve 
výši 2.000 Kč na udržení sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním na Horažďovicku a 
schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor SZ  
 

14. Určení platu – ředitelka MŠ Na Paloučku (22/R89/14)  

určuje plat ředitelce MŠ Na Paloučku,  Bc. Jitce Černé dle přílohy č. 1 návrhu usnesení z důvodu 
platového postupu do vyššího platového stupně a vydává platový výměr s účinností od 01.08.2022 

v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   
 

15. Inspekční zpráva a protokol o kontrole – KMŠ (22/R89/15)  

bere na vědomí inspekční zprávu čj. ČŠIP-549/22-P a protokol o kontrole čj. ČŠIP-550/22-P 

z inspekční činnosti v Křesťanské mateřské škole DUHA, Horažďovice, příspěvková organizace, 
provedené Plzeňským inspektorátem České školní inspekce ve dnech 24.05. a 25.05.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

16. Oznámení nového člena školské rady při ZŠ Blatenská (22/R89/16)  

bere na vědomí oznámení změny člena školské rady při ZŠ Blatenská k 01.09.2022, kdy Mgr. 

Lenku Zábranskou nahrazuje Ing. Milan Urbánek dle platného volebního řádu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

17. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu města – ZO ČSOP Spálené Poříčí (22/R89/17)  

schvaluje poskytnutí daru spolku ZO ČSOP SPÁLENÉ POŘÍČÍ, Plzeňská 55, Spálené Poříčí, 
IČO: 00519308 na financování zajištění provozu záchranné stanice (svoz a veterinární ošetření 
zvířat a krmivo pro zvířata) ve výši 8.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné darovací smlouvy o 
poskytnutí daru  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  
 

18. Poskytnutí účelové dotace z PK – nákup knihovních dokumentů (22/R89/18)  

schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Horažďovice a Plzeňským krajem o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Nákup knižního fondu knihoven 
v Plzeňském kraji pro rok 2022“ ve výši 30.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka MěK  
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19. Odprodej a stanovení prodejní ceny knih – MěK (22/R89/19)  

schvaluje v rámci aktualizace knihovního  fondu MěK Horažďovice odprodej vyřazených knih 
a stanovení prodejní ceny knih, které budou prodávány při bazaru knih ve dnech  05.- 08.09.2022 

takto: knihy, brožury za 5 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka MěK  
 

20. Nařízení č. 1/2022 – zpracování lesních hosp. osnov na ORP Horažďovice (22/R89/20)  

schvaluje Nařízení č. 1/2022 města Horažďovice o záměru zadat zpracování lesních 
hospodářských osnov na ORP Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  
 

21. Dodatek ke smlouvě – Rumpold (22/R89/21)  

schvaluje uzavření dodatku č. 131 ke Smlouvě o komplexním zabezpečení likvidace komunálních 
odpadů mezi městem Horažďovice a společností RUMPOLD-P s.r.o, Čs. Armády 29, Příbram, 
jehož předmětem je navýšení ceny za likvidaci komunálních odpadů   
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP 
 

22. Rozpočtové opatření č. 4/2022 (22/R89/22)  

provádí rozpočtové opatření č. 4/2022, kterým se zvyšují příjmy o 12.945,71 Kč a zvyšují výdaje  
o 12.945,71 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemník MěÚ  
 

23. Termíny jednání RM a ZM (22/R89/23) 

schvaluje: 

 termíny jednání RM:  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   
 

 

 


