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Usnesení z 6. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 09.01.2023 
  

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 12.12.2022                                                                       (23/R6/1) 

2. Modernizace sportoviště ZŠ Komenského – žádost o dotaci       (23/R6/2) 

3. Vybudování dopravního hřiště – žádost o dotaci     (23/R6/3) 

4. Pořízení elektromobilu a dobíjecí stanice – žádost o dotaci       (23/R6/4) 

5. Lesní naučná stezka – dohoda o poskytnutí dotace      (23/R6/5) 

6. Energetické úspory MěÚ – přijetí nabídka         (23/R6/6) 

7. Mapování a aktualizace dat technické infrastruktury      (23/R6/7) 

8. Žádost o odprodej části pozemku –         (23/R6/8) 

9. Záměr pronájmu sádek          (23/R6/9) 

10. Pronájem pozemků p.č. 1780/4, p.č. 1775/9 v k.ú. HD –    (23/R6/10) 

11. Pronájem části pozemku p.č. 263/10 v k.ú. HD –     (23/R6/11) 

12. Ukončení pronájmu pozemků – Houdek         (23/R6/12) 

13. Žádost o souhlas se zastavením nemovitosti –     (23/R6/13) 

14. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2780/1– reklamní agentura W§P    (23/R6/14) 

15. Výjimka ze stavební uzávěry – rekreační chata – J    (23/R6/15) 

16. Smlouva o zajištění odečtů a rozúčtování tepla – dodatek – ENERGIE-Reality   (23/R6/16) 

17. Věcné břemeno – GasNet – HD, Jiráskova      (23/R6/17) 

18. Věcné břemeno – ČEZ – Plzeňská čp. 237, NN        (23/R6/18) 

19. Věcné břemeno – ČEZ – distribuční soustava VN      (23/R6/19) 

20. Věcné břemeno – Senergos – Veřechov čp. 18 NN        (23/R6/20) 

21. Vyřazení kanalizační sítě         (23/R6/21) 

22. Ukončení nájmu nebytových prostor čp. 19 – Diakonie ČCE      (23/R6/22) 

23. Pronájem bytu –         (23/R6/23) 

24. Rozpočtové opatření 11/2022          (23/R6/24) 

25. Dodatky ke smlouvám – Rumpold        (23/R6/25) 

26. Dodatek ke smlouvě – MultiSport Benefit        (23/R6/26) 

27. Vyřazení majetku – kamerový systém        (23/R6/27) 

28. Lesní hospodářský plán            (23/R6/28) 

29. Poskytnutí věcných darů – komise, výbory      (23/R6/29) 

30. Termíny jednání RM a ZM  (23/R6/30) 

 

Rada města Horažďovice: 
 

1. Schválení zápisu a usnesení (23/R6/1) 

schvaluje zápis a plnění usnesení z 5. jednání RM konaného dne 12.12.2022  
 

2. Modernizace sportoviště ZŠ Komenského – žádost o dotaci (23/R6/2) 
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a) neschvaluje realizaci akce „Modernizace školního sportoviště ZŠ Komenského, Horažďovice“ 
s předpokládanými náklady ve výši 11.067.000 Kč a předpokládaným termínem realizace 06/2023 
– 08/2023 

b) neschvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Modernizace školního sportoviště ZŠ Komenského, 
Horažďovice“ do programu Plzeňského kraje „Podpora vybudování a modernizace sportovišť“ 
v roce 2023 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

3. Vybudování dopravního hřiště – žádost o dotaci (23/R6/3)  

a) bere na vědomí podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje na realizaci 
akce „Vybudování dopravního hřiště v Horažďovicích“ v roce 2024 v areálu ZŠ Blatenská, 
s předpokládanými náklady ve výši 5.088.000 Kč a předpokládaným termínem realizace 04/2024 
– 08/2024 

b) ukládá s ohledem k termínům realizace zahrnout náklady ve výši 5.088.000 Kč do návrhu 
rozpočtu pro rok 2024 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM a FO  

 

4. Pořízení elektromobilu a dobíjecí stanice – žádost o dotaci (23/R6/4)  

odkládá rozhodnutí o realizaci akce „Pořízení elektromobilu a neveřejné dobíjecí stanice“ 
s předpokládanými náklady max. ve výši 1.300.000 Kč a předpokládaným termínem realizace max. 
do 30.06.2025 a odkládá rozhodnutí o podání žádosti o dotaci  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

5. Lesní naučná stezka – dohoda o poskytnutí dotace (23/R6/5)  

schvaluje dohodu o poskytnutí dotace Státním zemědělským intervenčním fondem z Programu 

rozvoje venkova ČR na akci s názvem „Lesní naučná stezka v Horažďovicích“ ve výši 339.395 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM   

 

6. Energetické úspory MěÚ – přijetí nabídky (23/R6/6) 

a) přijímá cenovou nabídku Václava Paroubka, Střelské Hoštice 138, IČO: 65957075 na provedení 
dodávek a prací měření a regulace na akci „MěÚ – energetické úspory - regulace kanceláří“: ve 
výši  290.380 Kč bez DPH (351.360 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné objednávky 

b) schvaluje přesun 351.360 Kč z nespecifikované rezervy – investice, opravy na financování akce 
„MěÚ – energetické úspory - regulace kanceláří“ 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM a FO  

 

7. Mapování a aktualizace dat technické infrastruktur (23/R6/7) 

neschvaluje uzavření Smlouvy o mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury ve vlastnictví 
obcí pro systém Digitální technické mapy Plzeňského kraje mezi městem Horažďovice a Plzeňským 
krajem, Škroupova 18, Plzeň 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

8. Žádost o odprodej části pozemku – (23/R6/8)  

schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 832/46 ostatní plocha o výměře cca 28 m2 v k.ú. 
Horažďovice za cenu 250 Kč/m2 + náklady s prodejem související a pověřuje MěÚ, odbor IRM 

zveřejněním záměru odprodeje a vyhotovením geometrického plánu s tím, že cena za plán bude 
připočtena ke kupní ceně 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

9. Záměr pronájmu sádek (23/R6/9) 

schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 1668 ostatní plocha neplodná půda o výměře 1 275 m2, p.č. 
1669 vodní plocha o výměře 229 m2, p.č. 1670 vodní plocha o výměře 572 m2 vše v k.ú. Horažďovice 
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včetně 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 m včetně 6 obslužných šachet, 
účelové komunikace o ploše 148,5 m2, oplocení o výměře 14,64 m2 pohledové plochy a 1 ks vstupních 
vrat a pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru pronájmu s upřesněním technického stavu 
staveb 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

10. Pronájem pozemků p.č. 1780/4, p.č. 1775/9 v k.ú. HD –  (23/R6/10)  

a) bere na vědomí doručené žádosti od a s ., na 
pronájem části pozemků p.č. 1780/4 ostatní plocha manipulační plocha o výměře cca 1 140 m2 a 

části p.č. 1775/9 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 273 m2 v k.ú. Horažďovice bez 
přístupové komunikace 

b) pověřuje MěÚ, odbor IRM obesláním zájemců výběrovým řízením s minimální cenou za nájem 
ve výši 100 Kč/m2/rok (je-li nájemce plátce DPH, v nájemní smlouvě bude k ceně připočteno DPH 
v zákonem stanovené sazbě) s ½ roční výpovědní dobou 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

11. Pronájem části pozemku p.č. 263/10 v k.ú. HD – (23/R6/11)  

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p.č. 263/10 ostatní plocha zeleň o výměře 63 
m2 (díl č. 3) v k.ú. Horažďovice mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a , 

(nájemce) za nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok s účinností od 01.01.2023 na 
dobu neurčitou a tříměsíční výpovědní lhůtou 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

12. Ukončení pronájmu pozemků – Houdek (23/R6/12)  

schvaluje uzavření dohod o ukončení nájemních smluv mezi městem Horažďovice (pronajímatel) 
a Petrem Houdkem, Komenského 226, Horažďovice (nájemce): 
a) na pronájem části p.č. 1153/4 ostatní plocha o výměře 900 m2 – nově p.č. 1153/18 v k.ú. 

Horažďovice ke dni 12.12.2022 z důvodu odprodeje pozemku  
b) na pronájem části st.p.č. 1067 zast. plocha o výměře 240 m2 v k.ú. Horažďovice včetně stavby 

bývalé uhelny – nově st.p.č. 1067/4, ke dni 12.12.2022 z důvodu odprodeje pozemku  
 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

13. Žádost o souhlas se zastavením nemovitosti – (23/R6/13)  

schvaluje „Prohlášení o souhlasu se zastavením nemovitosti“ k pozemku p.č. 832/146 orná půda 
o výměře 1 273 m2 v k.ú. Horažďovice, který je ve vlastnictví manželů a  
L
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

14. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2780/1 – reklamní agentura W§P (23/R6/14)  

schvaluje záměr pronájmu části p.č. 2780/1 ostatní plocha zeleň v k.ú. Horažďovice za účelem 
umístění reklamního panelu o rozměrech 5,1 x 2,4 m a pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním 
záměru pronájmu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

15. Výjimka ze stavební uzávěry – rekreační chata – J  (23/R6/15)  

schvaluje výjimku ze stavební uzávěry pro novostavbu chaty na pozemku p. č st. 1111 a 1484/7 
v k.ú. Horažďovice dle předložené projektové dokumentace „Rekreační chata, katastrální území 
Horažďovice p. č. st, 1111, p. p. č. 1484/7“  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

16. Smlouva o zajištění odečtů a rozúčtování tepla – dodatek – ENERGIE-Reality (23/R6/16)  
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schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo na zajištění odečtů a rozúčtování tepla a teplé 
a studené vody v nájemních bytech se společností ENERGIE-Reality, s.r.o.,  Hradce – Hradce 19, 

České Budějovice,  jejímž předmětem je rozšíření služeb o odečty a rozúčtování teplé a studené vody 
a části tepla ve zbývající části systému CZT za cenu 82 845,52 Kč + DPH 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

17. Věcné břemeno – GasNet – HD, Jiráskova (23/R6/17)  

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800101077_1/BVB/P 
mezi městem Horažďovice (budoucí povinný) a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad 
Labem zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 
Brno - Zábrdovice (budoucí oprávněná) k pozemkům p.č. 221/16, p.č. 2792, p.č. 221/17, p.č. 209/1 
v k.ú. Horažďovice v rámci stavby „Horažďovice – Jiráskova, č. stavby EVIS 8800101077“ 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

18. Věcné břemeno – ČEZ – Plzeňská čp. 237, NN (23/R6/18)  

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-0020847/SOBS VB/2 k akci „Horažďovice, KT, Plzeňská čp. 237 – NN“ mezi městem 

Horažďovice (budoucí 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 (budoucí oprávněná) k pozemku p.č. 2756/16 v k.ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

19. Věcné břemeno – ČEZ – distribuční soustava VN (23/R6/19)  

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-0020119 k akci „Horažďovice KT, parc.č. 1153/9 – VN, TS“ mezi městem Horažďovice 
(budoucí 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 

(budoucí oprávněná) k pozemkům p.č. 2660/7, p.č. 2660/28, p.č. 2660/27, p.č. 1153/9 v k.ú. 
Horažďovice. 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

20. Věcné břemeno – Senergos – Veřechov čp. 18 NN (23/R6/20)  

v záležitosti žádosti společnosti Senergos, a.s.: 
a) souhlasí se stavbou „Veřechov, KT, čp.18 – NN“ na pozemku p.č. 1543/1 v k.ú. Veřechov 

b) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IZ-12-0001482 k akci „Veřechov, KT, čp.18 – NN“ mezi městem Horažďovice (budoucí 
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 (budoucí 
oprávněná) 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

21. Vyřazení kanalizační sítě (23/R6/21)  

souhlasí s vyřazením kanalizační sítě R 1980 v Horažďovicích, inv.č. 205100000066 v pořizovací 
ceně 687.487 Kč (účetní zůstatkové hodnotě 109.968 Kč) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

22. Ukončení nájmu nebytových prostor čp. 19 – Diakonie ČCE (23/R6/22)  

v záležitosti výpovědi z nájmu  nebytových prostor Mírové náměstí čp. 19, Horažďovice:  
a) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na prostor mezi Diakonií ČCE - 

Střediskem celostátních programů a služeb, se sídlem Čajkovského 1640/8, Praha 3, IČO: 
48136093 (nájemce) a městem Horažďovice  (pronajímatel) ke dni 31.01.2023  
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b) schvaluje  záměr pronájmu nebytových prostor Mírové náměstí čp. 19, Horažďovice a pověřuje 
MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru pronájmu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

23. Pronájem bytu –  (23/R6/23)  

schvaluje pronájem bytu č. 1 , , Horažďovice , , 
na dobu určitou s platností od 01.02.2023 do 31.01.2024 za nájemné ve výši 48,88 Kč/m2 

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

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM   
 

24. Rozpočtové opatření 11/2022 (23/R6/24) 

provádí rozpočtové opatření č. 11/2022, kterým se zvyšují příjmy ve třídě 4 (Přijaté transfery) o 30.000 
Kč a zvyšují se výdaje ve třídě 5 (Běžné výdaje) o 30.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor FO  
 

25. Dodatky ke smlouvám – Rumpold (23/R6/25)  

schvaluje uzavření  dodatků č. 132 – 138 ke Smlouvě o komplexním zabezpečení likvidace 
komunálních odpadů pro město Horažďovice a přílohu č. 11 ke Smlouvě o provozování sběrného 
dvora pro město Horažďovice pro rok 2023 a pověření k uplatnění nároku pro čerpání „třídící slevy“ 
pro rok 2023 mezi městem Horažďovice a spol. RUMPOLD – P, s.r.o., Čs. Armády 29, Příbram 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  
 

26. Dodatek ke smlouvě – MultiSport Benefit (23/R6/26)  

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi městem Horažďovice a firmou 
MultiSport Benefit, s.r.o., Lomnického 1705/9, Praha 4, IČO: 24715298 z důvodu nového ceníku 
služeb Aquaparku  
– za realizaci usnesení zodpovídá OS Aquapark   
 

27. Vyřazení majetku – kamerový systém (23/R6/27)  

schvaluje vyřazení materiálu Městské policie Horažďovice – Městský kamerový dohlížecí systém  
města Horažďovice (MKDS) – 2 x kamera na dvou kamerových bodech a řídící stanice na dohledovém 
pracovišti Policie ČR Horažďovice (viz příloha) v celkové ceně 272.160 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěP 

 

28. Lesní hospodářský plán (23/R6/28)  

a) schvaluje vyhotovení lesního hospodářského plánu na období  od 01.01.2024 do 31.12.2033 
firmou Lesprojekt Jižní Čechy s.r.o., Topolová 972/4,  Lišov, IČO: 07603924. Cena vyhotovení 
plánu činí 470 Kč/1 ha, výměra lesů je cca 376 ha, tedy celkem cca 176.720 Kč. V roce 2023 bude 

zaplacena polovina z celkové ceny a druhá polovina bude doplacena po schválení lesního 
hospodářského plánu krajským úřadem v následujícím roce. Z ceny 470 Kč/ha je 400 Kč/ha 
dotace a po schválení plánu bude následně zažádáno o proplacení cca 150.400 Kč z celkové 
částky 176.720 Kč 

b) schvaluje uzavření příslušné objednávky   
– za realizaci usnesení zodpovídá OS TS   
 

29. Poskytnutí věcných darů – komise, výbory (23/R6/29)  

doporučuje ZM schválit poskytnutí věcných darů pro členy výborů a komisí – nečlenů ZM, kteří 
pracovali ve výborech a komisích v uplynulém volebním období v letech 2018 – 2022 v celkové 
maximální hodnotě 16.300 Kč (+ příslušné odvody)  dle přílohy jako ocenění 4-leté bezplatné práce 
v komisích a výborech a vyslovuje všem jmenovaným poděkování za jejich činnost pro město 
Horažďovice v období 2018 - 2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemník MěÚ   
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30. Termíny jednání RM a ZM (23/R6/30) 

schvaluje: 

 termín jednání RM:  23.01.2023 ve 14:00 hod.  

      06.02.2023 ve 14:00 hod. 

      20.02.2023 ve 14:00 hod. 

      06.03.2023 ve 14:00 hod. 

      20.03.2023 ve 14:00 hod. 

 termín jednání ZM   20.03.2023 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   


