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Usnesení ze 4. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 28.11.2022 
  

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 ze 07.11.2022 a 21.11.2022    (22/R4/1) 

2. ČEVAK – návrh ceny vodného a stočného pro rok 2023       (22/R4/2) 

3. Mobilita pro všechny – úprava přechodů – zadávací dokumentace (22/R4/3) 

4. Kanalizace a likvidace odpadních vod – dodatek ke smlouvě – Vodní zdroje      (22/R4/4) 

5. Částečné opravy čp. 70-71 a Červené brány – dodatek ke smlouvě – Stafis (22/R4/5) 

6. Úprava parkoviště mezi areálem ZŠ Blatenská a Ferrum Plzeň  (22/R4/6) 

7. Oznámení – odstoupení od odkupu pozemku (Loreta) –  (22/R4/7) 

8. Odprodej pozemků Loreta  (22/R4/8) 

9. Změna podmínek – prodej pozemků Loreta  (22/R4/9) 

10. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 263/10 v k.ú. Horažďovice –  (22/R4/10) 

11. Ukončení pronájmu pozemku p.č. 1686/7 v k.ú. Horažďovice – MO ČRS  (22/R4/11) 

12. Vyjádření ke stavbě Plzeňská čp. 237, HD – umístění energet. zařízení – ČEZ (22/R4/12) 

13. Vyjádření k úpravě a rozšíření soustavy ČEZ Distribuce  (22/R4/13) 

14. Věcné břemeno – ČEZ – p.č. 1485/17 – NN  (22/R4/14) 

15. Věcné břemeno – ČEZ – p.č. 1507/5 – NN  (22/R4/15) 

16. Plán dílčího povodí Berounka – stanovisko  (22/R4/16) 

17. Vyřazení septiku    (22/R4/17) 

18. Umístění sídla spolku – Honební společenstvo Veřechov  (22/R4/18) 

19. Ukončení nájemní smlouvy – SDH Třebomyslice (22/R4/19) 

20. Výpověď nájmu prostor sloužících k podnikání – EKOSTAT (22/R4/20) 

21. Výjimka pro zařazení uchazeče o pronájem bytu -  (22/R4/21) 

22. Ukončení nájmu bytu –  (22/R4/22) 

23. Ukončení nájmu  bytu – ,  – pronájem bytu –  (22/R4/23) 

24. Rozpočtové opatření 9/2022 (22/R4/24) 

25. Úprava rozpočtu – ZŠ Blatenská  (22/R4/25) 

26. Rozpočty a střednědobé výhledy – MŠ, ZŠ, ZUŠ  (22/R4/26) 

27. Stanovení odměn – ředitelé ZŠ, MŠ, ZUŠ  (22/R4/27) 

28. Výroční zprávy o činnosti škol – ZŠ Komenského a ZŠ Blatenská  (22/R4/28) 

29. Obecně závazné vyhlášky – školské obvody – ZŠ, MŠ  (22/R4/29) 

30. Změna organizační struktury MŠ Na Paloučku  (22/R4/30) 

31. Vyřazení majetku – ZŠ Komenského  (22/R4/31) 

32. Termíny svatebních obřadů  (22/R4/32) 

33. Smlouva o spolupráci – zajištění péče o týrané psy – U Františka, z.s. Borovno     (22/R4/33) 

34. Poskytnutí věcných darů – JPO SDHO Horažďovice (22/R4/34) 

35. Zřízení komisí a jmenování předsedů  (22/R4/35) 

36. Dodatek ke smlouvě – dodávka kapalného chloru – GHC Invest (22/R4/36) 
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37. Ceník – Aquapark   (22/R4/37) 

38. Ceník – Muzeum   (22/R4/38) 

39. Žádost o dotaci – TJ Sokol   (22/R4/39) 

40. Organizační řád   (22/R4/40) 

41. Termíny jednání RM a ZM           (22/R4/41) 

 

 

Rada města Horažďovice: 
 

1. schválení zápisu a usnesení (22/R4/1) 

schvaluje zápis a plnění usnesení z 2. a 3. jednání konaného dne 07.11.2022 a 21.11.2022  
 

2. ČEVAK – návrh ceny vodného a stočného pro rok 2023 (22/R4/2) 

doporučuje ZM schválit cenu vodného a stočného pro hospodářský rok 2023 dle předloženého 
návrhu: vodné 37,10 Kč/m3 (+ DPH), stočné 57,47 Kč/m3 (+ DPH)  a  pevná složka beze změn   

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

3. Mobilita pro všechny – úprava přechodů – zadávací dokumentace (22/R4/3)  

schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavbu  
„Mobilita pro všechny – Úprava přechodů – změna přechodu č. 2, č. 3 a č. 5“ a  jmenuje hodnotící 
komisi dle předloženého návrhu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

4. Kanalizace a likvidace odpadních vod – dodatek ke smlouvě – Vodní zdroje s.r.o. (22/R4/4)  

schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Horažďovice – kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města“ včetně výkonu 
inženýrské činnosti a autorského dozoru uzavřené se společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. 
s r.o., Píšťovy 820,  Chrudim, jehož předmětem je snížení rozsahu díla o části, kde se nepodařilo 
zajistit pozemky či právo k umístění stavby 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

5. Částečné opravy čp. 70-71 a Červené brány – dodatek ke smlouvě – Stafis s.r.o. (22/R4/5)  

schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Částečné opravy čp. 70-71 

a Červené brány“ uzavřené se společností STAFIS – KT s.r.o., Pačejov – nádraží 74, jehož 
předmětem je změna rozsahu díla a snížení ceny o 532.429,13 Kč + DPH 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

6. Úprava parkoviště mezi areálem ZŠ Blatenská a Ferrum Plzeň (22/R4/6) 

doporučuje ZM schválit uzavření „Smlouvy vlastníků nemovitostí o společném postupu při výstavbě 
komunikace“ mezi společností FERRUM PLZEŇ spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 173/31, Plzeň a 
městem Horažďovice vybudované v rámci stavby „ZŠ Blatenská - revitalizace školního areálu“ 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

7. Oznámení – odstoupení od odkupu pozemku (Loreta) –  (22/R4/7) 

bere na vědomí odstoupení , ,  od odkupu 
pozemku p.č. 832/141 orná půda o výměře 1 010 m2 v k.ú. Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor IRM 

zařazením pozemku do dalšího kola prodeje 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

8. Odprodej pozemků Loreta (22/R4/8)  

a) bere na vědomí protokoly o otevírání obálek z prvního a druhého kola veřejné soutěže prodeje 
pozemků na Loretě a na základě výsledků 
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b) doporučuje ZM projednat a schválit prodej p.č. 832/149 orná půda o výměře 1 017 m2 v k.ú. 
Horažďovice za cenu 1.952 Kč/m2 včetně DPH J , B , Horažďovice a 
schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) a J , 

,  (kupující) s tím, že kupní cena ve výši 1.985.184 Kč včetně DPH 
bude uhrazena do 3 měsíců od schválení prodeje v ZM 

c) doporučuje ZM projednat a schválit prodej p.č. 832/150 orná půda o výměře 1 017 m2 v k.ú. 
Horažďovice za cenu 1.952 Kč/m2 včetně DPH , ,  a 
schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) a  

, ,  (kupující) s tím, že kupní cena ve výši 1.985.184 Kč včetně 
DPH bude uhrazena do 3 měsíců od schválení prodeje v ZM 

d) doporučuje ZM projednat a schválit prodej p.č. 832/152 orná půda o výměře 851 m2 v k.ú. 
Horažďovice za cenu 2.301 Kč/m2 včetně DPH , V  a schválit 
uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) a Miloslavem Augustinem, 

 (kupující) s tím, že kupní cena ve výši 1.958.151 Kč včetně DPH bude uhrazena do 3 
měsíců od schválení prodeje v ZM  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

9. Změna podmínek – prodej pozemků Loreta (22/R4/9) 

doporučuje ZM projednat a schválit změnu podmínek prodeje pozemků pro rodinnou výstavbu 
v lokalitě Na Loretě, která spočívá v tom, že lhůta pro poskytnutí slevy č. 1 se počítá ode dne připsání 
kupní ceny nebo první splátky na účet prodávajícího, prodej pozemků se uskutečňuje veřejnou 
dvoukolovou soutěží s minimální nabídkou cenou ve výši 1.900 Kč/m2 včetně DPH 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

10. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 263/10 v k.ú. Horažďovice –  (22/R4/10)  

schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 263/10 ostatní plocha zeleň o výměře cca 63 m2 v k.ú. 
Horažďovice (díl č.3) za účelem zahrádky, za nájemné ve výši 9 Kč/m2 a pověřuje MěÚ, odbor IRM 

zveřejněním záměru pronájmu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

11. Ukončení pronájmu pozemku p.č. 1686/7 v k.ú. Horažďovice – MO ČRS (22/R4/11)  

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy s Českým rybářským svazem, místní 
organizace Horažďovice, Otavská 1039, Horažďovice na pronájem pozemku p.č. 1686/7 v k.ú. 
Horažďovice ke dni 31.12.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

12. Vyjádření ke stavbě Plzeňská čp. 237, HD – umístění energet. zařízení – ČEZ (22/R4/12)  

souhlasí s umístěním stavby „Horažďovice, KT, Plzeňská čp. 237 - NN“ do pozemku města p.č. 
2756/16 v k.ú. Horažďovice v rozsahu dle přílohy a schvaluje uzavření smlouvy o umístění 
energetického zařízení mezi městem Horažďovice (vlastník nemovitosti) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly, zastoupenou na základě plné moci společností 
František Vozka – ELEKTRIC, Hrádek u Sušice 207 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

13. Vyjádření k úpravě a rozšíření soustavy ČEZ Distribuce (22/R4/13)  

souhlasí s úpravou a rozšířením stávající distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku p.č. 
1153/9, p.č. 2660/7, p.č. 2660/27, p.č. 2660/28 v k.ú. Horažďovice v rámci stavby „Horažďovice KT, 
p.č. 1153/9 – VN, TS“ 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

14. Věcné břemeno – ČEZ – p.č. 1485/17 – NN (22/R4/14)  

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0018688/VB002 k akci 

„Horažďovice, KT, pč. 1485/17 – NN“ mezi městem Horažďovice (strana povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností 
Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, Ostopovice (strana oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 
7.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě  
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– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

15. Věcné břemeno – ČEZ – p.č. 1507/5 – NN (22/R4/15)  

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0019150/VB/1 k akci 

„Horažďovice, KT, pč. 1507/5 – NN“ mezi městem Horažďovice (strana povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly, zastoupenou na základě plné moci společností 
MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice (strana oprávněná) za jednorázovou 
náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě: 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

16. Plán dílčího povodí Berounky – stanovisko (22/R4/16)  

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 k návrhu koncepce 
„Plán dílčího povodí Berounky 2021 – 2027“ 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

17. Vyřazení septiku (22/R4/17)  

souhlasí s vyřazením septiku SM u čp. 884 – 885 Prácheňská ulice v Horažďovicích, inv.č. 
296000000213 v účetní zůstatkové hodnotě 73.590 Kč (pořizovací cena 267.668 Kč v r. 1996) 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

18. Umístění sídla spolku – Honební společenstvo Veřechov (22/R4/18)  

souhlasí s umístěním sídla spolku Honebního společenstva Veřechov, IČO: 71162844 na adrese 

Veřechov čp. 5 a souhlasí se zápisem sídla spolku do spolkového rejstříku 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

19. Ukončení nájemní smlouvy – SDH Třebomyslice (22/R4/19)  

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na část nebytových prostor Třebomyslice 
čp. 1 – obecní kulturní dům mezi SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třebomyslice, se sídlem 
Třebomyslice 1, IČO: 00426954 (nájemce) a městem Horažďovice  (pronajímatel) ke dni 15.03.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM   
 

20. Výpověď nájmu prostor sloužících k podnikání – EKOSTAT a.s. (22/R4/20)  

odkládá rozhodnutí do příštího zasedání RM  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM   
 

21. Výjimka pro zařazení uchazeče o pronájem bytu (22/R4/21) 

neschvaluje udělení výjimky , , H a zařazení do evidence 
uchazečů o pronájem obecního bytu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM   
 

22. Ukončení nájmu bytu – (22/R4/22)  

schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 3, , Horažďovice  
s , , H  k 31.12.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM   
 

23. Ukončení nájmu  bytu – Č  – pronájem bytu –  (22/R4/23)  

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 1 , J , Horažďovice 
s Jiřinou Červenou a , ,  k 30.11.2022 

b) schvaluje pronájem  bytu č. , , Horažďovice J , , 
na dobu určitou s platností od 01.12.2022 do 31.05.2023 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   
 

24. Rozpočtové opatření 9/2022 (22/R4/24)  
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provádí rozpočtové opatření č. 09/2022, kterým se zvyšují příjmy ve třídě 4 (Přijaté transfery) o 

2.814.680 Kč a zvyšují se výdaje ve třídě 5 (Běžné výdaje) o 1.234.680 Kč a výdaje ve třídě 6 
(Kapitálové výdaje) o 1.580.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO 

  
 

25. Úprava rozpočtu – ZŠ Blatenská (22/R4/25)  

a) schvaluje u ZŠ Blatenská úpravu investičního příspěvku roku 2022 snížení ve výši 86.000 Kč a 
navýšení neinvestičního příspěvku roku 2022 ve výši 86.000 Kč 

b) souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 25.240 Kč do fondu 
investic a použití částky na údržbu majetku  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

26. Rozpočty a střednědobé výhledy – MŠ, ZŠ, ZUŠ (22/R4/26)  

schvaluje    

1. návrhy rozpočtů na rok 2023 příspěvkových organizací: 
a) Křesťanské MŠ DUHA s příspěvkem ve výši 1.847.000 Kč, z toho příspěvek na energie ve výši 

1.122.000 Kč 
b) MŠ Na Paloučku s příspěvkem ve výši 1.503.000 Kč, z toho příspěvek na energie ve výši 

818.000 Kč 
c) ZŠ Komenského s příspěvkem ve výši 5.334.000 Kč, z toho příspěvek na energie ve výši 

3.450.000 Kč, 
d) ZŠ Blatenská s příspěvkem ve výši 5.562.000 Kč, z toho příspěvek na energie ve výši 

3.745.000 Kč 
e) u ZUŠ s úpravou výši příspěvku ve výši 290.000 Kč 

2. střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2024 a 2025 - Křesťanské MŠ DUHA, MŠ Na Paloučku, ZŠ 
Komenského, ZŠ Blatenská a ZUŠ, 

3. kompetenci ředitelek a ředitele k provádění úprav rozpočtu příspěvkové organizace s výjimkou 
případů:  
a) kdy dochází ke změně finančního vztahu mezi zřizovatelem a zřízenou příspěvkovou 

organizací, 
b) navýšení použití rezervního fondu a fondu investic, 
c) nedočerpaný příspěvek na energie u mateřských a základních škol nelze použít na jiný účel a 

nedočerpaná výše příspěvku na energie se vrací do rozpočtu zřizovatele, 
d) u základní umělecké školy lze použít finanční příspěvek na energie, drobný dlouhodobý 

majetek a pronájem pianina do výše poskytnutého finančního příspěvku 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

27. Stanovení odměn – ředitelé ZŠ, MŠ, ZUŠ (22/R4/27)  

stanoví  výši odměn ředitelkám mateřských škol Bc. Jitce Černé, Bc. Lucii Listopadové, ředitelkám 
základních škol Mgr. Marcele Šmrhové, Mgr. Jaroslavě Šimkové a řediteli ZUŠ Mgr. Martinu Petrusovi 
dle předloženého návrhu v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

28. Výroční zprávy o činnosti škol – ZŠ Komenského a ZŠ Blatenská (22/R4/28)  

bere na vědomí výroční zprávu o činnosti školy ZŠ Komenského a ZŠ Blatenská za školní rok 
2021/2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

29. Obecně závazné vyhlášky – školské obvody -  ZŠ, MŠ (22/R4/29)  

a) doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města Horažďovice č. x/2022, kterou se 
stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Horažďovice a části společných 
školských obvodů mateřských škol zřízených městem 
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b) doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města Horažďovice č. x/2022, kterou se 
stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Horažďovice a části společných 
školských obvodů základních škol zřízených městem 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

30. Změna organizační struktury MŠ Na Paloučku (22/R4/30) 

bere na vědomí změnu organizační struktury organizace Mateřská škola Na Paloučku, Horažďovice, 
příspěvková organizace dle přílohy č. 1 s platností od 01.09.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

31. Vyřazení majetku – ZŠ Komenského (22/R4/31)  

ve věci vyřazení majetku příspěvkové organizace souhlasí s návrhem vyřazení dlouhodobého 
hmotného majetku ZŠ Komenského - elektrické smažící pánve PAEL inv. č. 2251000007 v pořizovací 
hodnotě 102.060 Kč a způsobem vyřazení (ekologickou likvidací) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

32. Termíny svatebních obřadů (22/R4/32)  

a) schvaluje termíny pro konání svatebních obřadů na radnici a na zámku v Horažďovicích v roce 

2023 dle přílohy 

b) schvaluje pověření Mgr. Aleny Průchové a Jana Buriánka k přijímání prohlášení o uzavření 
manželství ve smyslu § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a  příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s užíváním 
závěsného odznaku ČR dle § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů                             

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, SO  
 

33. Smlouva o spolupráci – zajištění péče o týrané psy – U Františka, z.s. Borovno (22/R4/33)  

schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Horažďovice a poskytovatelem služby 
U Františka, z. s., Borovno 67, Spálené Poříčí, IČO:14342413 na poskytnutí spolupráce při zajištění 
péče o týrané psy v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  
 

34. Poskytnutí věcných darů – JPO SDHO Horažďovice (22/R4/34)  

a) schvaluje poskytnutí věcných darů v celkové maximální hodnotě 11.600 Kč jako ocenění práce 
členů JPO III SDHO Horažďovice dle přílohy  

b) vyslovuje všem jmenovaným poděkování za jejich činnost pro město Horažďovice a ORP 
Horažďovice za činnost ve funkci u JPO III SDH Horažďovice 

c) pověřuje realizací věcných darů a jejich předáním pracovníka bezpečnosti, OUI a krizového řízení 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS  

35. Zřízení komisí a jmenování předsedů (22/R4/35)  

RM po projednání návrhu předloženého místostarostkou města, Ing. Hanou Kalnou, týkající se 
zřízení komisí rady obce jako iniciativních a poradních orgánů ve smyslu § 122 zákona č. 128/2000 
Sb. Zákona o obcích a jmenování jejích předsedů: 
zřizuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích na volební období 2022 
– 2026 tyto komise rady obce a jmenuje předsedy jednotlivých komisí:   
 Komise zástupců částí obce  –  Ing. Hana Kalná 

 Komise bytová    –  Josef Vítovec 

 Komise školská    –  Ing. Hana Kalná 

 SPOZ     –  Mgr. Alena Průchová  
 Komise příspěvková   –  Ing. Hana Kalná 

 Komise stavební                             –  Bc. Michal Šedivý 
– za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města  
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36. Dodatek ke smlouvě – dodávka kapalného chloru – GHC Invest (22/R4/36)  

schvaluje uzavření dodatku č. 2 k Rámcové kupní smlouvě na dodávky kapalného chloru č. 
K 140/2018 mezi městem Horažďovice a společností GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6/103, Praha 
7, IČO: 60464496 

– za realizaci usnesení zodpovídá OS Aquapark  
 

37. Ceník – Aquapark (22/R4/37)  

schvaluje nový ceník služeb Aquaparku Horažďovice s platností od 01.01.2023 

– za realizaci usnesení zodpovídá OS Aquapark  
 

38. Ceník – Městské muzeum (22/R4/38)  

schvaluje nový Ceník vstupu, programů a pronájmů prostor Městského muzea v Horažďovicích 
s platností od 01.01.2023 

– za realizaci usnesení zodpovídá OS Městské muzeum  
 

39. Žádost o dotaci – TJ Sokol (22/R4/39)  

doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace spolku Tělocvičná jednota Sokol Horažďovice, IČO: 
48353175 na provozní náklady v roce 2023 ve výši 160.000 Kč a schválit uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

40. Organizační řád MěÚ (22/R4/40)  

schvaluje s platností od 01.01.2023 přílohu č. 1 a č. 5 organizačního řádu Městského úřadu 
Horažďovice v předloženém znění, s celkovým počtem zaměstnanců MěÚ 55 z toho 2 obslužné 

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemník MěÚ  
 

41. Termíny jednání RM a ZM (22/R2/41) 

 termín jednání RM:  12.12.2022 ve 14:00 hod. 

      09.01.2023 ve 14:00 hod. 

      23.01.2023 ve 14:00 hod.  

       

 termín jednání ZM:   19.12.2022 v 18:00 hod. 

  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS 

 

 

 

 

 

 

  

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

 starosta města      místostarostka města   


