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Usnesení z 1. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 24.10.2022 
  

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 10.10.2022       (22/R1/1) 

2. ZŠ Blatenská – revitalizace školního areálu – Rozhodnutí o poskytnutí dotace  (22/R1/2) 

3. ZŠ Blatenská – revitalizace školního areálu – schválení poddodavatelů  (22/R1/3) 

4. Směna pozemků –         (22/R1/4) 

5. Pronájem části pozemku v k.ú. Babín –      (22/R1/5) 

6. Dodatky k pachtovním smlouvám – VOD Velký Bor      (22/R1/6) 

7. Souhlas s umístěním a provedením stavby – ČEZ      (22/R1/7) 

8. Věcné břemeno  – ČEZ – ZTV Loreta        (22/R1/8) 

9. Věcné břemeno – ČEZ – Babín, p.č. 130/24 – NN      (22/R1/9) 

10. Pohledávka za dlužníkem –        (22/R1/10) 

11. Pohledávka za dlužníkem –       (22/R1/11) 

12. Zánik pohledávky za dlužníkem –       (22/R1/12) 

13. Ukončení nájmu bytu, pronájem bytu – B     (22/R1/13) 

14. Ukončení nájmu bytu, pronájem bytu – P      (22/R1/14) 

15. Ukončení nájmu bytu, pronájem bytu –     (22/R1/15) 

16. Ukončení nájmu bytu  – J         (22/R1/16) 

17. Opakovaný pronájem bytu –       (22/R1/17) 

18. Úprava rozpočtu – ZŠ Blatenská        (22/R1/18) 

19. Navýšení fondu investic – ZŠ Komenského       (22/R1/19) 

20. Smlouva o umístění a provozování kontejnerů – Elektrowin     (22/R1/20) 

21. Taktické cvičení složek IZS         (22/R1/21) 

22. Plán zimní údržby          (22/R1/22) 

23. Modernizace a rozšíření IT         (22/R1/23) 

24. Revitalizace sídliště Šumavská – dodatek ke smlouvě     (22/R1/24) 

25. Program regenerace MPR a MPZ – podání žádosti o dotaci     (22/R1/25) 

26. Termíny jednání RM a ZM         (22/R1/26)

  

Rada města Horažďovice: 
 

1. schválení zápisu a usnesení (22/R1/1) 

schvaluje zápis a plnění usnesení z 94. jednání konaného dne 10.10.2022  

 

2. ZŠ Blatenská – revitalizace školního areálu – Rozhodnutí o poskytnutí dotace (22/R1/2) 

schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Programu MMR 11782 – Podpora rozvoje regionů 
2019+ na akci „ZŠ Blatenská – revitalizace školního areálu – I. etapa“ ve výši 5.000.000 Kč a 
zavazuje se k dodržování a plnění podmínek Rozhodnutí 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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3. ZŠ Blatenská – revitalizace školního areálu – schválení poddodavatelů (22/R1/3)  

a) bere na vědomí žádost společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České 
Budějovice, IČO: 48035599, dodavatele stavebních prací, o schválení nových poddodavatelů 
pro  stavbu „ZŠ Blatenská – revitalizace školního areálu – I. etapa“: 

b) schvaluje nové poddodavatele na stavbě dle přiloženého seznamu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

4. Směna pozemků –  (22/R1/4)  

doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy mezi ,  
 a městem Horažďovice, kdy město převádí do vlastnictví  nově 

vzniklou p.č. 191/23 ostatní plocha o výměře 982 m2 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic oddělenou 
z p.č. 191/6 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic za kupní cenu ve výši 220 Kč/m2 + náklady s prodejem 

související, zároveň  převádí do vlastnictví města pozemky p.č. 619 trvalý travní 
porost o výměře 4 837 m2 a p.č. 644/2 trvalý travní porost o výměře 2 383 m2 v k.ú. Horažďovice 
za kupní cenu ve výši 30 Kč/m2 + náklady s prodejem související, směna je bez finančního 
vyrovnání 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

5. Pronájem části pozemku v k.ú. Babín –  (22/R1/5)  

schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a  
(nájemce) na pronájem části pozemku p.č. 364/3 ostatní plocha o 

výměře 200 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic s účinností od 01.11.2022 a nájemné ve výši 7 Kč/m2/rok 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

6. Dodatky k pachtovním smlouvám – VOD Velký Bor (22/R1/6) 

schvaluje uzavření dodatků k pachtovním smlouvám mezi městem Horažďovice (propachtovatel) 
a společností Výrobně-obchodní družstvo Svéradice, Svéradice 158 (pachtýř): 
a) dodatek č. 10 ke smlouvě z 04.12.2009, kterým se mění výměra pozemku p.č. 548/1 v k.ú. 

Komušín 

b) dodatek č. 5 ke smlouvě z 16.01.2013, kterým se mění výměra pozemku p.č. 124/6 v k.ú. 
Komušín 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

7. Souhlas s umístěním a provedením stavby – ČEZ (22/R1/7) 

souhlasí s umístěním a provedením stavby „IS-12-0230051, 

IDOPSZ_2022_Sušice_VN9541_přemístění“, kterou bude realizovat společnost ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly a stavbou nebudou zasaženy pozemky ve vlastnictví 
města p.č. 238/6, p.č. 238/64 v k.ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

8. Věcné břemeno  – ČEZ – ZTV Loreta (22/R1/8)  

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0016812/1 k akci 

„Horažďovice, KT, Loretská, RD – NN“ mezi městem Horažďovice (povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností 
ELEKTROSTAV Strakonice s.r.o., Písecká 283, Strakonice (oprávněná) k pozemkům p.č. 
832/177, 832/195, 832/152, 832/178, 832/98, 832/97, 832/100, 832/150, 832/149, 832/141, 

832/142, 832/158, 2815/5, 2814/5 v k.ú. Horažďovice za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč 
+ DPH v zákonem stanovené sazbě 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

9. Věcné břemeno – ČEZ – Babín, p.č. 130/24 – NN (22/R1/9) 
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schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0018820/2 k akci 

„Babín, KT, pč. 130/24 – NN“ mezi městem Horažďovice (povinná) a společností ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností 
ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o., Písecká 283, Strakonice (oprávněná) k pozemku p.č. 130/1 
v k.ú. Babín u Horažďovic za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH v zákonem stanovené 
sazbě 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

10. Pohledávka za dlužníkem –  (22/R1/10)  

v záležitosti nákladů za exekuční vyklizení bytu bere na vědomí pohledávku za dlužníkem  
, bývalým nájemcem bytu č. 1  Horažďovice ve výši 14.733,61 Kč 

z důvodu osvobození dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do splněného oddlužení 
v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny s tím, že pohledávka bude vedena na 
podrozvahovém účtu města 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

11. Pohledávka za dlužníkem – B  (22/R1/11)  

v záležitosti úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu bere na vědomí pohledávku za 
dlužníkem , bývalým nájemcem bytu č. , Horažďovice ve výši 
912,88 Kč z důvodu osvobození dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do splněného 
oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny s tím, že pohledávka bude vedena na 
podrozvahovém účtu města 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

12. Zánik pohledávky za dlužníkem – (22/R1/12)  

v záležitosti pohledávky za dlužníkem , bývalým nájemcem bytu č. a 
 Horažďovice: 

a) bere na vědomí zánik pohledávky za dlužné nájemné a úhrady za plnění poskytovaná 
s užíváním bytu v celkové výši 27.469 Kč z důvodu úmrtí dlužníka 

b) doporučuje ZM projednat a schválit vzdání se práva a prominutí nedobytné pohledávky, 
dlužné nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu v celkové výši 27.469 Kč 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

13. Ukončení nájmu bytu, pronájem bytu – B  (22/R1/13)  

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 9, H , Horažďovice 
s , Horažďovice k 31.10.2022  

b) schvaluje pronájem  bytu č. , , Horažďovice A
na dobu určitou s platností od 01.11.2022 do 30.04.2023 za nájemné ve výši 48,88 Kč/m2 

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

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

14. Ukončení nájmu bytu, pronájem bytu – (22/R1/14)  

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 9, Ž , Horažďovice 
s , Horažďovice k 31.10.2022  

b) schvaluje pronájem  bytu č. , , Horažďovice  
na dobu určitou s platností od 01.11.2022 do 31.10.2023 za nájemné ve výši 48,88 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

15. Ukončení nájmu bytu, pronájem bytu –  (22/R1/15)  

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. , , 
Horažďovice s a , , Horažďovice 
k 31.10.2022  
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b) schvaluje pronájem  bytu č. , , Horažďovice 
 na dobu určitou s platností od 01.11.2022 do 31.10.2024 za nájemné ve výši 

46,52 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

16. Ukončení nájmu bytu – J  (22/R1/16)  

schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. , , 
Horažďovice s I , Horažďovice k 31.10.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

17. Opakovaný pronájem bytu – (22/R1/17)  

schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. 1  (2+1), , Horažďovice na dobu 
dvou let s platností od 01.11.2022 do 31.10.2024 za nájemné ve výši 46,52 Kč/m2  

, Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

18. Úprava rozpočtu – ZŠ Blatenská (22/R1/18)  

u příspěvkové organizace ZŠ Blatenská schvaluje úpravu neinvestičního příspěvku roku 2022, a 
to snížení ve výši 66.000 Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 66.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

19. Navýšení fondu investic – ZŠ Komenského (22/R1/19)  

u příspěvkové organizace ZŠ Komenského souhlasí s převodem částky 85.000 Kč z rezervního 
fondu do fondu investic na pořízení elektrické pánve do školní jídelny dle schváleného rozpočtu 
na rok 2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

20. Smlouva o umístění a provozování kontejnerů – Elektrowin (22/R1/20)  

schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů mezi městem Horažďovice a 
společností ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, Praha 4, IČO: 2728888843 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  
 

21. Taktické cvičení složek IZS (22/R1/21)  

a) bere na vědomí informaci o plánovaném taktickém a prověřovacím cvičení složek IZS,  jež je 
připravováno KŘ PČR Plzeňského kraje a pracovištěm bezpečnosti, OUI a krizového řízení 
MěÚ Horažďoce za řízení HZS Plzeňského kraje dne 10.11.2022 v době 09:00 – 11:00 hod. 

v budově MěÚ 

b) schvaluje uzavření komunikace Ševčíkova ulice a části Mírového náměstí před budovou 
Městského úřadu Horažďovice, viz schéma v příloze, včetně uvedeného dopravního značení 
v souladu se souhlasným stanoviskem PČR DI Klatovy 

c) schvaluje uzavření budovy MěÚ Horažďovice dne 10.11.2022 v době od 08:00 do 12:00 hod., 
včetně uzavření dvora MěÚ 

d) schvaluje provedení speciálního školení zaměstnanců MěÚ Horažďovice v oblasti BOZP a 

PO – Evakuace zaměstnanců dne 01.11.2022 v době od 08:00  do 10:00 hod. ve velké 
zasedací místnosti MěÚ  

e) ukládá MěÚ, odboru kanceláře starosty, pracoviště bezpečnosti, OUI a krizového řízení 
realizovat za město Horažďovice spolupráci při organizaci a řízení uvedeného TC AMOK a 

Městské policii Horažďovice ve spolupráci s TS Horažďovice zajištění dopravního 
zabezpečení (DZ) a zábran v rozsahu a v souladu s Žádostí o stanovení dopravního značení 
v daných termínech a časech 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS, TS a MěP  
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22. Plán zimní údržby (22/R1/22)  

schvaluje Plán zimní údržby na období od 01.11.2022 do 31.03.2023 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka TS  
 

23. Modernizace a rozšíření IT (22/R1/23)  

v záležitosti pořízení 3 ks serverů a diskového pole: 
a) schvaluje pořízení 3 ks serverů a diskového pole s předpokládanými výdaji ve výši 1.889.384 

Kč vč. DPH 

b) schvaluje výjimku ze směrnice č. S10 upravující postup při zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu a schvaluje nákup formou přímého zadání společnosti Unismini s.r.o, 

Bělčická 2922/22, Praha 4, IČO: 62418742 za nabídkovou cenu 1.556.515 Kč bez DPH 

(1.889.383,15 Kč s DPH) 

c) schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice a společností Unismini s.r.o, 
Bělčická 2922/22,  Praha 4, IČO: 62418742 na pořízení 3 ks serverů a diskového pole za 
nabídkovou cenu 1.556.515 Kč bez DPH (1.889.383,15 Kč s DPH)  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS  
 

24. Revitalizace sídliště Šumavská - dodatek ke smlouvě (22/R1/24)  

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace sídliště 
Šumavská Pod Vodojemem, Horažďovice – III. a IV. etapa“ uzavřené se společností COLAS CZ, 
a.s., Rubeška 215/1, Praha 9, jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 
1.249.825,46 Kč + DPH 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

25. Program regenerace MPR a MPZ – podání žádosti o dotaci (22/R1/25)  

schvaluje podání žádosti o dotaci na akce: restaurování výmalby pokoje č. 1 zámeckých komnat, 
výměna dožilých oken v jihovýchodním křídle zámku, oprava krovů a části střech v zámku na čp. 
11 do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na 
rok 2023, poskytovaný Ministerstvem kultury ČR 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

26. Termíny jednání RM a ZM (22/R1/26) 
RM v záležitosti jednání RM schvaluje: 

 termín jednání RM:  07.11.2022 ve 14:00 hod. 

      28.11.2022 ve 14:00 hod. 

      12.12.2022 ve 14:00 hod. 

      09.01.2023 ve 14:00 hod. 

      23.01.2023 ve 14:00 hod.  

       

 termín jednání ZM:   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   
 


