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Usnesení z 2. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 07.11.2022 
  

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 24.10.2022       (22/R2/1) 

2. I/22 HD – průtah – dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků     (22/R2/2) 

3. Žádost o pronájem pozemku –        (22/R2/3) 

4. Ukončení nájmu pozemku –         (22/R2/4) 

5. Souhlas s umístěním stojanu – značení – Horažďovická pahorkatina    (22/R2/5) 

6. Věcné břemeno ČEZ – Svaté Pole – NN        (22/R2/6) 

7. Plán dílčího povodí Horní Vltavy – stanovisko       (22/R2/7) 

8. Odstoupení o odkupu bytové jednotky – čp. 878/12       (22/R2/8) 

9. Odstoupení o odkupu bytové jednotky – čp. 933/8     (22/R2/9) 

10. Odprodej bytové jednotky čp. 878/12 – zveřejnění záměru       (22/R2/10) 

11. Odprodej bytové jednotky čp. 933/8 – zveřejnění záměru      (22/R2/11) 

12. Sleva na nájmu – NP čp. 884 –         (22/R2/12) 

13. Souhlas – technické zhodnocení nájemcem čp. 2 a 3 – Česká pošta   (22/R2/13) 

14. Ukončení smlouvy na prostor sloužící k podnikání – bývalé kino – Bytservis     (22/R2/14) 

15. Dodatek k nájemní smlouvě – bývalé kino –     (22/R2/15) 

16. Opakovaný pronájem bytu –         (22/R2/16) 

17. Opakovaný pronájem bytu –        (22/R2/17) 

18. Pronájem bytu – J           (22/R2/18) 

19. Úprava rozpočtu – ZUŠ          (22/R2/19) 

20. Odpisový plán – ZŠ Komenského          (22/R2/20) 

21. Uzavření mateřských škol – vánoční provoz       (22/R2/21) 

22. Užívání nebytových prostor – KMŠ –         (22/R2/22) 

23. Jmenování člena pracovní skupiny – Program regenerace MPZ    (22/R2/23) 

24. Pronájem KD  a sálu Hotelu Prácheň – vánoční koncerty, termínu ZUŠ OPEN   (22/R2/24) 

25. Smlouva o reklamě a propagace ČEZ        (22/R2/25) 

26. Program zasedání ZM            (22/R2/26) 

27. Souhlas se záborem pro staveniště u čp. 496 – PROTON    (22/R2/27) 

28. Příkazní smlouva – Česká pošta – SIPO         (22/R2/28) 

29. Uzavření knihovny – vánoční prázdniny       (22/R2/29) 

30. Nákup elektrické energie – rámcové podmínky         (22/R2/30) 

31. Rozpočtové opatření 8/2022        (22/R2/31) 

32. Kácení – TS             (22/R2/32) 

33. Revitalizace sídliště Šumavská  –  dodatek ke smlouvě – COLAS   (22/R2/33) 

34. Oprava přípojky BD 884-885 –  dodatek H a T        (22/R2/34) 

35. Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury – MěM     (22/R2/35) 

36. Termíny jednání RM a ZM           (22/R2/36) 
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Rada města Horažďovice: 
 

1. schválení zápisu a usnesení (22/R2/1) 

schvaluje zápis a plnění usnesení z 1. jednání konaného dne 24.10.2022  
 

2. I/22 HD – průtah – dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků (22/R2/2) 

schvaluje uzavření Dodatku č. 339/C1/2022/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 mezi Státním fondem dopravní 
infrastruktury, Sokolovská 1955/278, Praha 9 (poskytovatel) a městem Horažďovice (příjemce) 
v rámci stavby „I/22 Horažďovice - průtah (úsek trať ČD – konec obce)“ 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

3. Žádost o pronájem pozemku –  (22/R2/3)  

schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 109 zahrada o výměře 371 m2 v k.ú. Horažďovice za 
účelem zahrady dle žádosti manželů , za nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok s tím, že 
pozemek může být oplocen snadno odstranitelným oplocením a zůstane zachován průchod přes 
branku. Pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru pronájmu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

4. Ukončení nájmu pozemku –  (22/R2/4)  

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice 
(pronajímatel) a L (nájemce) ke dni 
31.10.2022, z důvodu odprodeje pronajímané části pozemku 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

5. Souhlas s umístěním stojanu – značení – Horažďovická pahorkatina (22/R2/5)  

souhlasí s umístěním stojanu s tabulí na pozemku p.č. 2388/2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic v rámci 
značení přírodního parku Horažďovická pahorkatina (přesné místo bude určeno) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

6. Věcné břemeno ČEZ - Svaté Pole – NN (22/R2/6) 

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0015360/1 k akci 

„Svaté Pole, KT, p.č. 238 – NN“ mezi městem Horažďovice (povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností 
JH projekt s.r.o., Národních mučedníků 196, Klatovy (oprávněná) za jednorázovou náhradu ve 
výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

7. Plán dílčího povodí Horní Vltavy – stanovisko (22/R2/7) 

bere na vědomí stanovisko Ministerstva životního prostředí podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů k návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2021 – 2027“ 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

8. Odstoupení o odkupu bytové jednotky – čp. 878/12 (22/R2/8)  

bere na vědomí odstoupení ,  od odkupu 
bytové jednotky č. 878/12 na st.p.č. 1069/1 v k.ú. Horažďovice Palackého ulice v Horažďovicích 
a spoluvlastnického podílu 598/12381 na společných částech domu 877, 878 a st.p.č. 1069/1 
v k.ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

9. Odstoupení o odkupu bytové jednotky – čp. 933/8 (22/R2/9) 
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bere na vědomí odstoupení ,  od odkupu bytové jednotky č. 933/8 na st.p.č. 
1185 v k.ú. Horažďovice, Palackého ulice v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 393/22180 
na společných částech domu 933, 934 a st.p.č. 1185 v k.ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

10. Odprodej bytové jednotky čp. 878/12 – zveřejnění záměru (22/R2/10)  

schvaluje záměr odprodeje bytové jednotky č. 878/12 v Palackého ulici v Horažďovicích o výměře 
59,8 m2, nacházejícím se  v bytovém domě čp. 877, 878 stojícím na stavební parcele parc.č.st. 
1069/1 v k.ú. Horažďovice se spoluvlastnickým podílem 598/12381 na společných částech domu 
čp. 877 a 878 a na stavební parcele parc. č.st. 1069/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 416 
m2 v k.ú. Horažďovice veřejnou dvoukolovou soutěží za minimální cenu ve výši 2.600.000 Kč a 
pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru odprodeje bytové jednotky 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

11. Odprodej bytové jednotky čp. 933/8 – zveřejnění záměru (22/R2/11)  

schvaluje záměr odprodeje bytové jednotky č. 933/8 v Palackého ulici v Horažďovicích o výměře 
39,3 m2, nacházejícím se  v bytovém domě čp. 933, 934 stojícím na stavební parcele parc.č.st. 
1185 v k.ú. Horažďovice se spoluvlastnickým podílem 393/22180 na společných částech domu 
čp. 933 a 934 a na stavební parcele parc.č.st. 1185 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 493 m2 

v k.ú. Horažďovice veřejnou dvoukolovou soutěží za minimální cenu ve výši 1.708.000 Kč a 

pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru odprodeje bytové jednotky 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

12. Sleva na nájmu – NP čp. 884 –  (22/R2/12)  

schvaluje  v záležitosti investiční akce „Oprava kanalizační přípojky“ poskytnutí slevy na nájmu 
ve výši 2.602 Kč Viktoru Koudelkovi, ,  nájemci nebytových prostor 
Prácheňská 884, Horažďovice za IV. čtvrtletí 2022 z důvodu znemožnění přístupu do nemovitosti 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

13. Souhlas – technické zhodnocení nájemcem čp. 2 a 3 – Česká pošta (22/R2/13)  

souhlasí s provedením technického zhodnocení nájemcem v předpokládané výši 70.000 Kč 
v nebytovém prostoru Mírové náměstí čp. 2 a čp. 3, Horažďovice, nájemce Česká pošta, s.p., 
Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČO: 47114983 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

14. Ukončení smlouvy na prostor sloužící k podnikání – bývalé kino – Bytservis (22/R2/14)  

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání v objektu 

čp 16, Strakonická, Horažďovice mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Bytservisem Sušice 
spol. s r.o., IČO: 45359601, Příkopy 86, Sušice (nájemce) ke dni 30.11.2022  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

15. Dodatek k nájemní smlouvě – bývalé kino – Špička (22/R2/15)  

schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 01.03.2022 na prostor sloužící k 
podnikání v objektu čp. 16, Strakonická, Horažďovice mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a 

Vojtěchem Špičkou, Komenského 953, Horažďovice, IČO: 17191017 (nájemce),  jehož 
předmětem je zrušení paušální platby za vodné a stočné a teplo s platností od 01.12.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

16. Opakovaný pronájem bytu –  (22/R2/16)  

schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. (2+1), , Horažďovice  
 na dobu dvou let s platností od 01.12.2022 do 30.11.2024 za nájemné ve výši 46,52 

Kč/m2 
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– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

17. Opakovaný pronájem bytu – L  (22/R2/17)  

schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č.  (2+1), , Horažďovice 
L  na dobu dvou let s platností od 01.12.2022 do 30.11.2024 za nájemné ve výši 46,52 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

18. Pronájem bytu – J  (22/R2/18)  

schvaluje pronájem  bytu č. , , Horažďovice ,  
, Horažďovice na dobu určitou s platností od 01.12.2022 do 30.11.2023 za nájemné ve výši 

48,88 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM   
 

19. Úprava rozpočtu – ZUŠ (22/R2/19)  

a) schvaluje upravený rozpočet základní umělecké školy mezi jednotlivými položkami 
schváleného rozpočtu příspěvku od zřizovatele 

b) schvaluje úsporu v položkách schváleného rozpočtu použít na krytí nákladů spotřeby energií 
c) schvaluje použití rezervního fondu ZUŠ na financování spotřeby energií do výše 120.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

20. Odpisový plán – ZŠ Komenského (22/R2/20)  

schvaluje u ZŠ Komenského odpisový plán pořízeného dlouhodobého hmotného majetku – 

pánev el. 120l BR 120 v pořizovací hodnotě 183.920 Kč, s dobou odpisování 10 let (CZ-CPA 

27.51.28). Odpisy provedené v letošním roce ve výši 3.066 Kč bude příspěvková organizace krýt 
ze schváleného neinvestičního příspěvku na rok 2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

21. Uzavření mateřských škol – vánoční provoz (22/R2/21)  

souhlasí s uzavřením Křesťanské MŠ DUHA a MŠ Na Paloučku v době od 23.12.2022 do 
31.12.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

22. Užívání nebytových prostor – KMŠ – J  (22/R2/22)  

souhlasí s užíváním části nebytových prostor v Křesťanské MŠ DUHA a souhlasí s předloženou 
Smlouvou o užívání nebytových prostor formou další výpůjčky mezi Křesťanskou MŠ DUHA a 
Jiřím Janouškovcem, P
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

23. Jmenování člena pracovní skupiny – Program regenerace MPZ (22/R2/23)  

jmenuje Pavla Matouška, pověřeného vedením Odboru investic, rozvoje a majetku města, členem 
pracovní skupiny pro Program regenerace Městské památkové zóny Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 

24. Pronájem KD  a sálu Hotelu Prácheň – vánoční koncerty, termínu ZUŠ OPEN (22/R2/24)  

a) schvaluje bezplatný pronájem sálu Hotelu Prácheň  ZUŠ Horažďovice  23.11.2022 za účelem 
uspořádání Strašidelného koncertu 

b) schvaluje bezplatný pronájem sálu Hotelu Prácheň  ZUŠ Horažďovice 19.12.2022 za účelem 
uspořádání Vánočního koncertu 

c) schvaluje snížený pronájem kulturního domu ZŠ Horažďovice, Komenského ul. 20.12.2022 

za účelem uspořádání Vánočního koncertu (Poupata a Kvítek) 
d) bere na vědomí termíny 26.05.2023 a 31.05.2024 – pořádání akce ZUŠ OPEN 

(organizátorem ZUŠ Horažďovice) 
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– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 

25. Smlouva o reklamě a propagace – ČEZ (22/R2/25)  

schvaluje uzavření smlouvy o reklamě a propagaci v rámci akce „Rozsvěcení vánočního stromu 
Horažďovice“ mezi městem Horažďovice a ČEZ, a. s., Praha 4 ve výši 20.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

26. Program zasedání ZM (22/R2/26)  

doporučuje ZM schválit upravený program 2. zasedání ZM, navrhuje ověřovatele zápisu: Daniela 
Martínka, Lenku Ondrejičkovou a návrhovou komisi: Ing. Miroslava Bočka, Mgr. Alenu Průchovou  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS  
 

27. Souhlas se záborem pro staveniště u čp. 496 – PROTON (22/R2/27)  

schvaluje dle žádosti společnosti PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, Strakonice souhlas 

se záborem pro staveniště stavby „Horažďovice rekonstrukce domu čp. 496“ v rozsahu pozemku 

p.č. 153/3 o výměře 37 m2 v termínu od 14.11.2022 a pozemku p.č. 2801 o výměře cca 102 m2 

v termínu od 01.01.2023 s termínem ukončení pro oba pozemky do 31.08.2023 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

28. Příkazní smlouva – Česká pošta – SIPO (22/R2/28)  

schvaluje uzavření Příkazní smlouvy č. nSIPO 03 – 147/2022 mezi městem Horažďovice a 
Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČO: 47114983 na dobu neurčitou s 
platností dnem  podpisu smluvními stranami 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

29. Uzavření knihovny – vánoční prázdniny (22/R2/29)  

schvaluje uzavření Městské knihovny Horažďovice v době 27.12. - 30.12.2022 a úpravu pracovní 
doby dne  23.12.2022: dospělé oddělení   8 - 12   a 13 – 15 hod., dětské oddělení  12 - 15 hod.  

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka MěK  
 

30. Nákup elektrické energie – rámcové podmínky (22/R2/30)  

schvaluje společný nákup el. energie pro potřeby města Horažďovice a zřízených příspěvkových 
organizací (MŠ a ZŠ) na období od 01.01.2023 do 31.12.2023 s využitím JŘBU, zrealizovaným 
prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy v Kladně. Realizace poptávky bude zajištěna 
prostřednictvím společnosti FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, IČO: 
26439573, na základě smlouvy schválené RM 15.08.2022.  

Podmínky nákupu: cena bude odvozena od aktuální spotové ceny a maximální výše přičítacího 
koeficientu v maximální výši 500 Kč / MWh. Nákup bude realizován pouze pro rok 2023 

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemník MěÚ  
 

31. Rozpočtové opatření 8/2022 (22/R2/31)  

provádí rozpočtové opatření č. 08/2022, kterým se zvyšují příjmy o 362.278 Kč a zvyšují výdaje 
o 362.278 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO  
 

32. Kácení – TS (22/R2/32)  

a) revokuje usnesení 22/R91/19 b), c), d)  
b) schvaluje kácení 1 ks lípy malolisté v ulici Tyršova před sokolovnou na pozemku p.č. 2758/9 

v  k.ú. Horažďovice 

c) schvaluje kácení 1 ks javoru mléče v ulici Strakonická před pivovarem na pozemku p.č. 
2694/12 v k.ú. Horažďovice 
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d) schvaluje kácení 1 ks lípy velkolisté v obci Boubín (u čp. 13) na  pozemku p.č. 31/1 v k.ú. 
Boubín 

e) schvaluje kácení 1 ks smrku pichlavého vedle garáží v ul. Šumavská na pozemku p.č. 832/17 
v  k.ú. Horažďovice 

f) schvaluje kácení 1 ks smrku pichlavého  v parčíku před budovou ZŠK v ul. Jiráskova na 
pozemku  p.č. 221/16 v k.ú. Horažďovice – bude použit jako vánoční strom 

g) schvaluje kácení 1 ks javoru jasanolistého v parčíku na křižovatce ulic Strakonická a Tyršova 
na pozemku p.č. 2780/1 v k.ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka TS   
 

33. Revitalizace sídliště Šumavská  –  dodatek ke smlouvě - COLAS (22/R2/33)  

schvaluje uzavření dodatku č. 2 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 
1.613.086,30 Kč + DPH 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

34. Oprava přípojky BD 884-885 –  dodatek ke smlouvě - H a T (22/R2/34)  

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava přípojky BD 884-

885, Horažďovice“ uzavřené se společností uzavřené se společností Stavební společnost HaT, 
s.r.o., Komenského 373, Strakonice, jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 
190.576  + DPH 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM 

 

35. Podání žádosti o dotaci – Ministerstvo kultury (22/R2/35)  

schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury ČR v programu Integrovaný systém 
ochrany kulturního dědictví II/D – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, Náročné 
restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů ze sbírek zapsaných v CES 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka MěM  

 

36. Termíny jednání RM a ZM (22/R2/36) 

RM v záležitosti jednání RM schvaluje: 

 termín jednání RM:  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   


