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Usnesení z 93. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 26.09.2022 
  

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 12.09.2022       (22/R93/1) 

2. Automobil Peugeot Boxer – TS                                                       (22/R93/2) 

3. Mlýnský náhon – oprava odbočení odlehčovacího ramene – dodatek č. 1  (22/R93/3) 

4. ZŠ Blatenská – revitalizace školního areálu – 1. etapa – TDI                        (22/R93/4) 

5. Dotace H50 – spolek Pionýr, z.s.                                  (22/R93/5) 

6. ZŠ Blatenská  – odpisový plán                          (22/R93/6) 

7. Sdělení k pozemku na Loretě –        (22/R93/7) 

8. Sdělení k pozemku na Loretě –                                   (22/R93/8) 

9. Žádost o rozšíření smlouvy –                          (22/R93/9) 

10. Pozemky Loreta – odprodej                           (22/R93/10) 

11. Prodej pozemků na Loretě – 5. etapa – zveřejnění      (22/R93/11) 

12. Dohoda o ukončení nájmu pozemku –        (22/R93/12) 

13. Pronájem bytu –                                                  (22/R93/13) 

14. Pronájem bytu –                    (22/R93/14) 

15. Znovupřidělení bytu –        (22/R93/15) 

16. Poskytnutí dotace z PK – spolufinancování provozu Charity HD   (22/R93/16) 

17. Kotelna zámek – smlouva o sdružených službách dodávky plynu     (22/R93/17) 

18. Termíny jednání RM a ZM         (22/R93/18) 

 

Rada města Horažďovice: 
 

1. schválení zápisu a usnesení (22/R93/1) 

schvaluje zápis a plnění usnesení z 92. jednání konaného dne 12.09.2022  
 

2. Automobil Peugeot Boxer – TS (22/R93/2) 

a) revokuje usnesení 22/R91/20 ze dne 29.08.2022 

b) schvaluje výjimku ze směrnice S10 pro nákup dodávkového automobilu Peugeot Boxer 3300 

L2H2  Active 2,2 Blue HDI 165k 

c) schvaluje nákup dodávkového automobilu Peugeot  Boxer 3300 L2H2 Active 2,2 Blue HDI 

165k od firmy Auto Kalný s.r.o., Čimice 77, IČO: 26320100 a schvaluje uzavření příslušné 
kupní smlouvy  

– za realizaci usnesení zodpovídá OS, TS  

3. Mlýnský náhon – oprava odbočení odlehčovacího ramene – dodatek ke smlouvě (22/R93/3)  

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Mlýnský náhon – oprava 

odbočení odlehčovacího ramene“ uzavřené se společností Lesní stavby s.r.o., Palackého 764, 
Nýrsko, jehož předmětem je změna rozsahu díla a snížení ceny o 30.314,39 Kč + DPH 

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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4. ZŠ Blatenská – revitalizace školního areálu – I. etapa – TDI (22/R93/4)  

přijímá cenovou nabídku Ing. Jiřího Fencla, Rychtaříkova 22, Plzeň, IČO: 11415011 na zajištění 
činnosti technického dozoru stavebníka na stavbě „ZŠ Blatenská – revitalizace školního areálu – 

I. etapa“ za nabídkovou cenu 197.000 Kč bez DPH (238.370 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření 
příslušné objednávky 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

5. Poskytnutí dotace – H50 – spolek Pionýr, z. s. (22/R93/5)  

a) schvaluje dohodu o zrušení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu 
města Horažďovice „Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací 
v roce 2022“ Ing. Rudolfu Dvořákovi, ,  

b) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč spolku Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Prácheň 
Horažďovice, IČO: 66344701 na 57. ročník Horažďovické padesátky, konkrétně na nákup 
suvenýrových skleniček pro účastníky pochodu a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

6. ZŠ Blatenská – odpisový plán (22/R93/6) 

schvaluje u ZŠ Blatenská odpisový plán pořízeného dlouhodobého hmotného majetku – krouhače 
zeleniny CL 50 E v pořizovací hodnotě 81.922 Kč, s dobou odpisování 8 let (CZ-CPA 27.90.11) a 

elektrické pánve E-TBP 80/900 v pořizovací hodnotě 150.929 Kč, s dobou odpisování 8 let (CZ-

CPA 27.90.11). Odpisy provedené v letošním roce ve výši 11.406 Kč bude příspěvková 
organizace krýt ze schváleného neinvestičního příspěvku na rok 2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
  

7. Sdělení k pozemku na Loretě –  (22/R93/7) 

bere na vědomí oznámení . , ,  o odstoupení od 
odkupu pozemku p.č. 832/150 orná půda o výměře 1 017 m2 v k.ú. Horažďovice a pověřuje MěÚ, 
odbor IRM zařazením pozemku p.č. 832/150 v k.ú. Horažďovice do dalšího kola prodeje 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

8. Sdělení k pozemku na Loretě –  (22/R93/8)  

bere na vědomí oznámení , ,  o odstoupení od 
odkupu pozemku p.č. 832/152 orná půda o výměře 851 m2 v k.ú. Horažďovice a pověřuje MěÚ, 
odbor IRM města zařazením pozemku p.č. 832/152 v k.ú. Horažďovice do dalšího kola prodeje 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

9. Žádost o rozšíření smlouvy – pozemek na Loretě –  (22/R93/9) 

doporučuje ZM projednat a schválit rozšíření kupní smlouvy na odprodej pozemku p.č. 832/195 

orná půda o výměře 800 m2 v k.ú. Horažďovice o , ,  tedy 
do společného jmění manželů  a , , 

 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

10. Pozemky Loreta – odprodej (22/R93/10)  

a) bere na vědomí protokoly o otevírání obálek z prvního a druhého kola prodeje pozemků na 
Loretě a na základě výsledků 

b) doporučuje ZM projednat a schválit prodej p.č. 832/141 orná půda o výměře 1 010 m2 v k.ú. 
Horažďovice za cenu 2.130 Kč/m2 včetně DPH , , 

 a uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) a 
, ,  (kupující) s tím, že kupní cena 

ve výši 2.151.300 Kč včetně DPH bude uhrazena do 3 měsíců od schválení prodeje v ZM 

c) doporučuje ZM projednat a schválit prodej p.č. 832/158 orná půda o výměře 811 m2 v k.ú. 
Horažďovice za cenu 1.901 Kč/m2 včetně DPH , ,  
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a uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) a , 
,  (kupující) s tím, že kupní cena ve výši 1.541.711 Kč včetně DPH 

bude uhrazena do 3 měsíců od schválení prodeje v ZM 

d) bere na vědomí, že pozemky p.č. 832/98, p.č. 832/149,  p.č. 832/178, p.č. 832/97, p.č. 
832/100, p.č. 832/142 v k.ú. Horažďovice zůstaly po výběrovém řízení neobsazeny 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

11. Prodej pozemků na Loretě – 5. etapa – zveřejnění (22/R93/11)  

schvaluje záměr odprodeje pozemků p.č. 832/98 orná půda o výměře 956 m2, p.č. 832/100 orná 
půda o výměře 1 009 m2, p.č. 832/150 orná půda o výměře 1 017 m2, p.č. 832/142 orná půda o 
výměře 1 011 m2, p.č. 832/152 orná půda o výměře 851 m2, p.č. 832/178 orná půda o výměře 
1 492 m2, p.č.  832/149 orná půda o výměře 1 017 m2, p.č. 832/97 orná půda o výměře 945 m2 

v k.ú. Horažďovice veřejnou dvoukolovou soutěží s minimální nabídkou cenou ve výši 1.900 Kč/m2 

včetně DPH, pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

12. Dohoda o ukončení nájmu pozemku –  (22/R93/12)  

schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a 
, ,  (nájemce) na ukončení nájemní smlouvy na 

pronájem části pozemku p.č. 809/1 v k.ú. Horažďovice ke dni 15.09.2022 s tím, že nájemce uhradí 
doplatek ve výši 226 Kč 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

13. Pronájem bytu –  (22/93/13)  

schvaluje pronájem bytu č. 16 (2+1), , Horažďovice ,  na 

dobu určitou s platností od 01.10.2022 do 30.09.2023 za nájemné ve výši 48,88 Kč/m2 

s uplatněním slevy pro rok 2022 a rok 2023 ve výši 5,80 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

14. Pronájem bytu –  (22/R93/14)  

schvaluje pronájem bytu č. 1 (0+1), , Horažďovice ,  
s platností od 01.10.2022 na dobu určitou do 30.09.2023 za nájemné ve výši 48,88 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

15. Znovupřidělení bytu –  (22/R93/15)  

schvaluje pronájem bytu č. 4 (3+1), , Horažďovice , 
, Horažďovice na dobu určitou od 01.10.2022 do 31.12.2022 za nájemné  ve 

výši 49,95 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

16. Poskytnutí dotace z PK – spolufinancování provozu Charity HD (22/R93/16)  

v záležitosti provozu Charity Horažďovice při poskytování pečovatelské služby v roce 2022: 

a) bere na vědomí schválení žádosti o dotaci Zastupitelstvem Plzeňského kraje z programu 

„Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních 
služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2022“ na 
spolufinancování provozu Charity Horažďovice při poskytování pečovatelské služby v roce 

2022 ve výši 362.278 Kč 

b) schvaluje návrh smlouvy mezi městem Horažďovice a Plzeňským krajem na poskytnutí 
dotace z programu „Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným 
poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského 
kraje v roce 2022“ na spolufinancování provozu Charity Horažďovice při poskytování 
pečovatelské služby v roce 2022 ve výši 362.278 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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17. Kotelna zámek – smlouva o sdružených službách dodávky plynu (22/R93/17)  

schvaluje uzavření Smlouvy o  sdružených službách dodávky plynu mezi městem Horažďovice a 
společností ČEZ ESCO, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, IČO: 03595880 – nové odběrné místo – 

zámek Horažďovice, Mírové náměstí 11, Horažďovice, na dobu neurčitou s platností od 
27.09.2022, cena dle denního trhu CZVTP – kalkulovaná měsíčně  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

18. Termíny jednání RM a ZM (22/R93/18) 
schvaluje: 

 termín jednání RM:  10.10.2022 ve 14:00 hod.  

      24.10.2022 ve 14:00 hod. 

      07.11.2022 ve 14:00 hod. 

      28.11.2022 ve 14:00 hod. 

      12.12.2022 ve 14:00 hod. 

       

 termín jednání ZM:   19.10.2022 v 18:00 hod. 

      07.11.2022 v 18:00 hod. 

      12.12.2022 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   
 


