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Usnesení ze 7. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 23.01.2023 
  

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 09.01.2023       (23/R7/1) 

2. Mobilita pro všechny – úprava přechodů – výběr zhotovitele       (23/R7/2) 

3. Rekonstrukce sokolovny I. etapa – žádost o dotaci      (23/R7/3) 

4. Zámek – restaurování výmalby pokoje – žádost o dotaci       (23/R7/4) 

5. Energetická koncepce města – žádost o dotaci      (23/R7/5) 

6. Odstoupení od odkupu pozemku          (23/R7/6) 

7. Ukončení pronájmu části pozemku p.č. 191/6 v k.ú. Sv. Pole –  (23/R7/7) 

8. Souhlas s umístěním vodovodní přípojky a závlahy – tenisové kurty      (23/R7/8) 

9. Pronájem bytu –        (23/R7/9) 

10. Pronájem bytu –           (23/R7/10) 

11. Ukončení nájmu bytu, pronájem většího bytu –     (23/R7/11) 

12. Pronájem garáže –          (23/R7/12) 

13. Pronájem bytu –        (23/R7/13) 

14. Pronájem bytu DPS –           (23/R7/14) 

15. Pronájem bytu DPS –          (23/R7/15) 

16. Ukončení nájmu bytu DPS –          (23/R7/16) 

17. Uzavření dodatků – úklidové služby – Městské zdravot. zařízení a čp. 19  (23/R7/17) 

18. Valorizace nájmu nebytových prostor a pozemků        (23/R7/18) 

19. Podání žádosti o dotaci na MPSV – sociální práce      (23/R7/19) 

20. Pravidla dotačního programu města pro rok 2023       (23/R7/20) 

21. Inspekční zpráva – ZŠ Komenského        (23/R7/21) 

22. Protokol o výsledku kontroly – ZUŠ          (23/R7/22) 

23. Poskytnutí dotace – Charita Sušice – odlehčovací služby     (23/R7/23) 

24. Poskytnutí dotace – Charita Sušice – odborné sociální poradenství      (23/R7/24) 

25. Dodatek ke Směrnici č. 5/2015 o tvorbě a čerpání sociálního fondu    (23/R7/25) 

26. Kácení TS              (23/R7/26) 

27. Nákup automobilu – TS          (23/R7/27) 

28. Dodatek k Servisní smlouvě – MěK          (23/R7/28) 

29. Jmenování členů komisí          (23/R7/29) 

30. Dodatek ke smlouvě – zhotovení PD – kanal. a likvidace odpadních vod     (23/R7/30) 

31. Termíny jednání RM a ZM                                                                                            (23/R7/31) 

 

Rada města Horažďovice: 
 

1. schválení zápisu a usnesení (23/R7/1) 

schvaluje zápis a plnění usnesení z 6. jednání RM konaného dne 09.01.2023  
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2. Mobilita pro všechny – úprava přechodů – výběr zhotovitele (23/R7/2) 

rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Praha 9, IČO: 

26177005 na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Mobilita pro všechny 
– Úprava přechodů – změna přechodu č. 2, č. 3 a č. 5“ zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve zjednodušeném podlimitním řízení za nabídkovou cenu 8.880.000 

Kč + DPH a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

3. Rekonstrukce sokolovny I. etapa – žádost o dotaci (23/R7/3)  

a) schvaluje realizaci akce „Rekonstrukce sokolovny v Horažďovicích – I. etapa“ s předpokládanými 
náklady ve výši 1.114.080 Kč + DPH a předpokládaným termínem realizace 08/2023 –10/2023 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce sokolovny v Horažďovicích – I. etapa“ 
do programu Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje pro rok 
2023 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

4. Zámek – restaurování výmalby pokoje – žádost o dotaci (23/R7/4)  

schvaluje podání žádosti o dotaci na akci pod dotačním názvem „Zámek – restaurování výmalby 
zámeckého pokoje č. 1“ do programu Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje pro 
rok 2023 s předpokládanými náklady ve výši 1.324.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

5. Energetická koncepce města – žádost o dotaci (23/R7/5)  

schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva průmyslu a obchodu „EFEKT III“ na 
zpracování „Energetické koncepce města Horažďovice“ s předpokládanými náklady ve výši 500.000 
Kč s termínem realizace do 31.12.2023 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM   
 

6. Odstoupení od odkupu pozemku (23/R7/6) 

bere na vědomí odstoupení M , M , Horažďovice od odkupu pozemku p.č. 
832/158 orná půda o výměře 811 m2 v k.ú. Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor IRM zařazením 
pozemku do dalšího kola prodeje 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM   
 

7. Ukončení pronájmu části pozemku p.č. 191/6 v k.ú. Sv. Pole – (23/R7/7) 

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 191/6 v k.ú. 
Svaté Pole u Horažďovic mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a J , P

 (nájemce) ke dni 12.01.2023 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

8. Souhlas s umístěním vodovodní přípojky a závlahy – tenisové kurty (23/R7/8)  

schvaluje umístění závlahy a přípojky vody a kabelu NN do pozemku města p. č. 1130/9 a 1130/10 
v k. ú. Zářečí u Horažďovic pro tenisové kurty na Lipkách dle žádosti TENIS KLUB HORAŽĎOVICE, 
z.s. Sportovní 1107,  Horažďovice za podmínek stanovených ve smlouvě o právu provést stavbu na 
cizím pozemku 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

9. Pronájem bytu – N  (23/R7/9) 

schvaluje pronájem bytu č. 4 (2+1), , Horažďovice , , 
 s účinností nájemní smlouvy od 01.02.2023 na dobu určitou 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  
 

10. Pronájem bytu –  (23/R7/10)  
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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  
 

11. Ukončení nájmu bytu, pronájem většího bytu –  (23/R7/11)  

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. , N 4,  Horažďovice 
s  ke dni 28.02.2023 

b) schvaluje pronájem bytu č. ,  , Horažďovice ,  
 na dobu neurčitou s platností od 01.03.2023 za nájemné ve výši 49,95 Kč/m2, 

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

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

12. Pronájem garáže –  (23/R7/12)  

schvaluje pronájem   nebytových   prostor – garáže, Strakonická 535 v Horažďovicích o výměře 18 

m2 , s platností od 01.03.2023 na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok + DPH v zákonem stanovené sazbě 
a  schvaluje uzavření nájemní smlouvy 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

13. Pronájem bytu – (23/R7/13)  

schvaluje pronájem bytu č. 8, , Horažďovice J  na dobu 
určitou s platností od 01.02.2023 do 31.01.2024 za nájemné ve výši 48,88 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

14. Pronájem bytu DPS – (23/R7/14)  

schvaluje pronájem bytu č. , Palackého 1061, Horažďovice (DPS) J na dobu 
neurčitou s platností od 01.02.2023 za nájemné ve výši 36,68 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

15. Pronájem bytu DPS – (23/R7/15)  

schvaluje  pronájem bytu  č. , Palackého 1061, Horažďovice (DPS) Z na 
dobu neurčitou s platností od 01.02.2023 za nájemné ve výši 36,68 Kč/m2  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

16. Ukončení nájmu bytu DPS –  (23/R7/16)  

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 1 , Palackého 1061, Horažďovice (DPS) s 

 ke dni 31. 01. 2023 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

17. Uzavření dodatků – úklidové služby – Městské zdrav. zařízení a čp. 19 (23/R7/17)  

a) schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo na provedení čisticích a úklidových prací 
týkající se zvýšení ceny za úklid v Městském zdravotnickém zařízení Blatenská 311, Horažďovice 
na 8.198,59 Kč + DPH za měsíc mezi firmou Šedivcová – Topp, servisní úklidové služby, 
Měchurova 395, Klatovy, IČO: 49170694 a městem Horažďovice s účinností od 01.02.2023 

b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování úklidových služeb na zvýšení ceny za 
úklid v čp. 19, Mírové náměstí, Horažďovice na 2.300 Kč + DPH za měsíc mezi  firmou Šedivcová 
– Topp, servisní úklidové služby, Měchurova 395, Klatovy, IČO: 49170694 a městem Horažďovice 
s účinností od 01.02.2023 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

18. Valorizace nájmu nebytových prostor a pozemků (23/R7/18)  

schvaluje uplatňovat v roce 2023 valorizaci nájemného z nebytových prostor a pozemků ve výši cca 
2/3 průměrné roční míry inflace za rok 2022 – tj. ve výši 10%. 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO  
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19. Podání žádosti o dotaci na MPSV – sociální práce (23/R7/19)  

schvaluje podání žádosti na MPSV ČR o dotaci na činnosti vykonávané ORP na výkon sociální práce 
v roce 2023 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor FO  
 

20. Pravidla dotačního programu města pro rok 2023 (23/R7/20)  

schvaluje Pravidla dotačního programu města Horažďovice pro rok 2023 – „Podpora volnočasových 
aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2023“ a ukládá Pravidla dotačního programu 
zveřejnit na úřední desce 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

21. Inspekční zpráva – ZŠ Komenského (23/R7/21)  

bere na vědomí inspekční zprávu čj. ČŠIP-1027/22-P a protokol o kontrole čj. ČŠIP-1028/22-P 

z inspekční činnosti v Základní škole Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace, 
provedené Plzeňským inspektorátem České školní inspekce 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

22. Protokol o výsledku kontroly – ZUŠ (23/R7/22)  

bere na vědomí protokol o výsledku kontroly v příspěvkové organizaci Základní umělecká škola 
Horažďovice, příspěvková organizace, provedené Krajským úřadem Plzeňského kraje 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

23. Poskytnutí dotace – Charita Sušice - odlehčovací služby (23/R7/23)  

schvaluje poskytnutí dotace Charitě Sušice, Havlíčkova 110,  Sušice, IČO: 64388441 na odlehčovací 
služby ve výši 6.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor SZ  
 

24. Poskytnutí dotace – Charita Sušice – odborné sociální poradenství (23/R7/24) 

schvaluje poskytnutí dotace Charitě Sušice, Havlíčkova 110,  Sušice, IČO: 64388441 na odborné 
sociální poradenství ve výši 3.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor SZ 
 

25. Dodatek ke Směrnici č. 5/2015 o tvorbě a čerpání sociálního fondu (23/R7/25)  

schvaluje dodatek č. 4 ke Směrnici č. 5/2015 o tvorbě a způsobu čerpání sociálního fondu, který 
upravuje výši příspěvku na stravování,  tzv. stravenkový paušál 
– za realizaci usnesení zodpovídá tajemník MěÚ  
 

26. Kácení – TS (23/R7/26)  

a) schvaluje kácení 1 ks smrku ztepilého u vrat vedle kotelny v Okružní ulici na pozemku p.č. 1153/4 
v k.ú. Horažďovice 

b) schvaluje kácení 1 ks borovice vejmutovka u kotelny v Okružní ulice na pozemku p.č. 1153/4 
v k.ú. Horažďovice 

c) schvaluje kácení skupiny 4 stromů (smrk pichlavý) rostoucí v travnatém pásu u smuteční síně 
v ul. Šumavská na pozemku p.č. 2814/2 v k.ú. Horažďovice 

d) schvaluje kácení 3 ks smrku pichlavého rostoucí v travnatém pásu u smuteční síně v ul. 

Šumavská na pozemku p.č. 2814/2 v k.ú. Horažďovice 

e) schvaluje kácení 9 ks stromů  (smrk pichlavý) rostoucích v aleji stromů na jižní straně smuteční 
síně v ul. Šumavská na pozemku p.č. 2814/5 v k.ú. Horažďovice 

f) schvaluje kácení 1 ks smrku pichlavého rostoucího na jižní straně smuteční síně v ul. Šumavská 
na pozemku p.č. 2814/2 v k.ú. Horažďovice 

g) schvaluje kácení 1 ks smrku ztepilého rostoucího v anglickém parku Ostrov na pozemku 
p.č.1083/1 v k.ú. Zářečí u Horažďovic 

h) bere na vědomí kácení 3 ks lípy malolisté v ul. Komenského parkoviště u Hlaváčků na pozemku 
p.č. 2756/5 v k. ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá OS TS  
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27. Nákup automobilu – TS (23/R7/27)  

a) schvaluje výjimku ze směrnice S10 pro nákup vozidla Piaggio Porter NP6 

b) schvaluje nákup vozidla Piaggio Porter NP6 od firmy I. TEC Czech, spol. s. r. o., Rudná 30/3, 
Ostrava Vítkovice, IČO: 26834634 a schvaluje uzavření  příslušné kupní smlouvy 

– za realizaci usnesení zodpovídá OS TS  
 

28. Dodatek k Servisní smlouvě – MěK (23/R7/28)  

schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Servisní smlouvě mezi městem Horažďovice a Ing. Alešem 
Řehořem, Drachkov 54, Strakonice, IČO: 75933039,  jehož předmětem je nová Příloha č. 2 Ceny 
prací a rozsah servisní činnosti 
– za realizaci usnesení zodpovídá OS MěK   
 

29. Jmenování členů komisí (23/R7/29)  

v návaznosti na usnesení č. 23/R4/35 ze dne 28.11.2022 a v souladu s odst. 2  písm. h)  § 102 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích: 

jmenuje  na volební období 2022 – 2026 členy komisí:  

 Komise zástupců částí obce:  Josef Vítovec, Václav Dub, Jana Králová, Ing. Jana Truhlářová,  
Ing. Josef Řáha, Bc. Martin Doubek, Božena Hošková,  Erika Wallenfelsová  

 Komise bytová: Jana Květoňová, Mgr. Naděžda Chládková, Marcela Kuldová, Žaneta Soukupová  
 Komise školská: Mgr. Marcela Šmrhová, Mgr. Jaroslava Šimková, Mgr. Martin Petrus, Bc. Jitka 

Černá, Bc. Lucie Listopadová     

 SPOZ:  Mgr. Marie Vaňková, Jana Květoňová, Božena Klečková, Eva Březinová 

 Komise příspěvková: Ing. Romana Šmrhová, Mgr. Martina Pomplová, Jitka Chalupná, Andrea 
Hlaváčová 

 Komise stavební: Ing. Martin Liška, Ing. Petr Meduna, Mgr. Jindřich Šlechta,  Mgr. Jiří Tichý, Petr 
  Kolář, Ing. Arch. Julie Šelerová, Ing. Arch. Jiří Kučera, Ing. Arch. Karolína Benediktová 
 
– za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města  
 

30. Dodatek ke smlouvě – zhotovení PD – kanal. a likvidace odpadních vod (23/R7/30)  

a) revokuje usnesení č. 22/R4/4 ze dne 28.11.2022 

b) schvaluje dodatek 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, IČO: 15053696, 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  
 

31. Termíny jednání RM a ZM (23/R7/31) 

schvaluje: 

 termín jednání RM:  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   


