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Usnesení z 11. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 23.03.2023 
  

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 06.03.2023       (23/R11/1) 

2. HD Zámek – výměna oken jihovýchodního křídla – opakovaná VZ na zhotovitele   (23/R11/2) 

3. HD Předměstí – bezpečnost pro chodce a cyklisty – podání žádosti o dotaci   (23/R11/3) 

4. Přihláška do soutěže – Stavba roku PK          (23/R11/4) 

5. Správa železnice – souhlas s kupní cenou       (23/R11/5) 

6. Dohoda o ukončení pronájmu pozemku p.č. 223/15 v k.ú. HD –    (23/R11/6) 

7. Pronájem pozemku p.č. 223/15 v k.ú. HD –     (23/R11/7) 

8. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací PK 2022        (23/R11/8) 

9. Změna umístění schodolezu ze ZŠ Komenského do hotelu Prácheň   (23/R11/9) 

10. Pronájem nebytových prostor v čp. 19 – Poštová        (23/R11/10) 

11. Pronájem budovy kina – Lukeš         (23/R11/11) 

12. Pronájem bytu –          (23/R11/12) 

13. Pronájem bytu –        (23/R11/13) 

14. Pronájem bytu DPS –          (23/R11/14) 

15. Ukončení nájmu bytu – B         (23/R11/15) 

16. Úprava rozpočtu – ZŠ Blatenská           (23/R11/16) 

17. Žádost o dotaci – Podpora jednotek SDH       (23/R11/17) 

18. Pošumaví – dohoda o spolupráci           (23/R11/18) 

19. Směrnice k závodnímu stravování         (23/R11/19) 

20. Směrnice sociální fond           (23/R11/20) 

21. Organizační záležitosti MěP         (23/R11/21) 

22. Odměny pro členy komisí a výborů           (23/R11/22) 

23. Stanovení ceny za pronájem sálu městské knihovny     (23/R11/23) 

24. Odprodej kogenerační jednotky – Aquapark         (23/R11/24) 

25. Podání žádosti o dotaci – MěM         (23/R11/25) 

26. Žádost o dotaci z rozpočtu města – Jiří Adamec        (23/R11/26) 

27. Termíny jednání RM a ZM          (23/R11/27) 

 

Rada města Horažďovice: 
 

1. schválení zápisu a usnesení (23/R11/1) 

schvaluje zápis a plnění usnesení z 10. jednání RM konaného dne 06.03.2023  
 

2. HD Zámek – výměna oken jihovýchodního křídla – opakovaná VZ na zhotovitele (23/R11/2) 

a) bere na vědomí neobdržení žádné nabídky na vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na 
výběr zhotovitele akce „Horažďovice, zámek - výměna oken jihovýchodního křídla“ a ruší 
vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr zhotovitele akce 

b) schvaluje Výzvu k podání nabídky opakované veřejné zakázky malého rozsahu, se sníženým 
rozsahem díla,  na výběr zhotovitele akce „Horažďovice, zámek - výměna oken jihovýchodního 
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křídla“, zadávané dle § 31 výjimky pro zakázky malého rozsahu ze zákona č. 134/2016 Sb. 

a jmenuje hodnotící komisi veřejné zakázky 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

3. HD Předměstí – bezpečnost pro chodce a cyklisty – podání žádosti o dotaci (23/R11/3)  

a) schvaluje podání žádosti o dotaci do oblasti „BEZPEČNOST“ Státního fondu dopravní 
infrastruktury ČR na spolufinancování akce „Horažďovice – Předměstí, bezpečnost pro chodce 
a cyklisty část 1,418 km – 2,060 km“  

b) schvaluje realizaci akce „Horažďovice – Předměstí, bezpečnost pro chodce a cyklisty část 1,418 
km – 2,060 km“ pouze za podmínky získání dotace a ukládá zahrnout výdaje na realizaci do 
návrhu rozpočtu pro rok 2024 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

4. Přihláška do soutěže – Stavba roku PK (23/R11/4) 

schvaluje podání přihlášky do soutěže Stavba roku plzeňského kraje za rok 2022 na akci obnovy 

Červené brány (do kategorie rekonstrukce staveb) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

5. Správa železnice – souhlas s kupní cenou (23/R11/5)  

doporučuje ZM projednat a schválit kupní cenu ve výši 25.000 Kč na odkup pozemků p.č. 1272/8 
ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 60 m2 a p.č. 1272/32 ostatní plocha ostatní komunikace 
o výměře 7 m2 v k.ú. Horažďovice od Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM   
 

6. Dohoda o ukončení pronájmu pozemku p.č. 223/15 v k.ú. HD –  (23/R11/6) 

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a 
 (nájemce) k části pozemku p.č. 223/15 v k.ú. 

Horažďovice ke dni 28.02.2023 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

7. Pronájem pozemku p.č. 223/15 v k.ú. Horažďovice –  (23/R11/7) 

schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 223/15 o výměře cca 19 m2 v k.ú. Horažďovice za 
účelem umístění plechové garáže a za nájemné ve výši 1.000 Kč/rok + DPH v zákonem stanovené 
sazbě, pověřuje MěÚ,  odbor IRM zveřejněním záměru pronájmu  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

8. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací PK 2022 (23/R11/8)  

bere na vědomí zpracování revize Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

9. Změna umístění schodolezu ze ZŠ Komenského do hotelu Prácheň (23/R11/9) 

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce schodolezu uzavřené mezi ZŠ  
Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace a městem Horažďovice 

b) schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce schodolezu mezi společností Horest Group s.r.o., 

Plovární 478/1, Plzeň, IČO: 14419793 a městem Horažďovice 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

10. Pronájem nebytových prostor v čp. 19 – Poštová (23/R11/10)  

schvaluje pronájem části nebytových prostor o výměře 34,37 m2  ve druhém nadzemním podlaží 
Mírové náměstí 19, Horažďovice Marii Poštové, se sídlem Babín 18, IČO: 16836014 za účelem 
poskytování komplexních finančních a bankovních služeb Raiffeisenbanky s platností od 01.04.2023 
na dobu  neurčitou s tříměsíční  výpovědní  lhůtou  za  nájemné  ve výši 600 Kč/m2/rok a schvaluje 

uzavření příslušné nájemní smlouvy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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11. Pronájem budovy kina – Lukeš (23/R11/11)  

schvaluje pronájem  nebytových   prostor o výměře 650,20 m2,  Strakonická 16, Horažďovice (budova 
kina)  Jiřímu Lukešovi, se sídlem Nábřežní 288, Horažďovice, IČO:  02968436 za účelem pořádání 
kulturních akcí na dobu určitou s platností od 01.04.2023 do 30.09.2023 za nájemné ve výši 1.000 
Kč/měsíc s tím, že vedle nájemného hradí nájemce také veškeré náklady spojené s užíváním 
předmětu nájmu, tj. vodné, stočné a el. energii (náklady za srážkovou vodu bude hradit město) a 
schvaluje uzavření příslušné nájemní smlouvy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

12. Pronájem bytu – Režná  (23/R11/12)  

schvaluje pronájem bytu č.  , Horažďovice ,  

Horažďovice s platností od 01.04.2023 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 49,95 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

13. Pronájem bytu – (23/R11/13)  

schvaluje pronájem bytu č. , , Horažďovice , J , 
Horažďovice na dobu určitou s platností od 01.04.2023 do 31.03.2024 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  
 

14. Pronájem bytu DPS –  (23/R11/14)  

schvaluje pronájem bytu č. , , Horažďovice (DPS) , 
 na dobu neurčitou s platností od 01.04.2023 za nájemné ve výši 36,68 Kč/m2 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

15. Ukončení nájmu bytu –  (23/R11/15)  

schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. , , Horažďovice s 
 k 31.03.2023 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

16. Úprava rozpočtu – ZŠ Blatenská (23/R11/16)  

schvaluje úpravu neinvestičního příspěvku roku 2023 u příspěvkové organizace ZŠ Blatenská, a to 
snížení ve výši 58.449 Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 58.449 Kč 

ukládá MěÚ, FO zapracovat tuto změnu do rozpočtového opatření č. 2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK a FO  
 

17. Žádost o dotaci – Podpora jednotek SDH (23/R11/17)  

schvaluje podání žádostí o dotaci v rámci projektu Plzeňského kraje „Podpora jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2023“ z dotačního titulu  „Příspěvek na vybavení a 
opravy neinvestiční povahy“ pro jednotky města Horažďovice - JPO III SDHO Horažďovice a JPO 
V SDHO Boubín  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS  
 

18. Pošumaví – dohoda o spolupráci (23/R11/18)  

schvaluje uzavření dohody o spolupráci mezi městem Horažďovice a společností Pošumaví, a.s., 
Střelské Hoštice 194, IČO: 26018527 při zpracování biokomunálního odpadu pro rok 2023 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP 
 

19. Směrnice k závodnímu stravování (23/R11/19) 

schvaluje směrnici č. S 17 – k závodnímu stravování v novém znění 
– za realizaci usnesení zodpovídá tajemník MěÚ  
 

20. Směrnice sociální fond (23/R11/20)  

doporučuje ZM: 

a) schválit směrnici č. S 35 - o tvorbě a způsobu čerpání sociálního fondu, která stanovuje pravidla 
hospodaření s finančními prostředky sociálního fondu, v novém znění 
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b) schválit poskytování plnění dle uvedené směrnice č. S 35 (např. příspěvek na stravné, penzijní 
připojištění, apod.) v plném rozsahu i pro členy ZM uvolněné pro výkon funkce 

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemník MěÚ  
 

21. Organizační záležitosti MěP (23/R11/21)  

doporučuje ZM zrušit s platností od 01.04.2023 Liboru Chlanovi pověření k výkonu funkce vedoucího 
strážníka, schválené usnesením č. (22/Z17/23) na zasedání ZM dne 14.03.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá starosta města  
 

22. Odměny pro členy komisí a výborů (23/R11/22)  

doporučuje ZM schválit:   
a) vyplacení odměn ve formě finančního plnění za uplynulé volební období (2018 – 2022) členům 

komisí a výborů, nečlenům zastupitelstva města, ve výši uvedené v příloze (viz tabulka) a 
vyslovuje všem jmenovaným poděkování za jejich činnost pro město Horažďovice ve 

volebním období 2018 – 2022 

b) vyplácení odměn členům výborů a komisí, nečlenům ZM ve formě finančního plnění ve stávajícím 
volebním období (2022 – 2026) a to ve výši 200 Kč + navýšení o zákonné odvody, za každé 
zasedání výboru či komise. Odměny budou vypláceny 1 x za rok, s termínem výplaty za měsíc 
prosinec. Nárok na výplatu vznikne účastí na zasedání výboru či komise, účast musí být doložena 
zápisem z jednání obsahující seznam přítomných účastníků 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS  
 

23. Stanovení ceny za pronájem sálu městské knihovny (23/R11/23)  

schvaluje s platností od 01.04.2023 výši ceny za pronájem sálu městské knihovny pro akce pořádané 
fyzickou či právnickou osobou mimo rámec knihovny v následující výši: 
1 - 3 hod.        200 Kč za každou započatou hodinu    

4 - 6 hod.        180 Kč za každou započatou hodinu 

celý den          1.500 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá OS, MěK  
 

24. Odprodej kogenerační jednotky – Aquapark (23/R11/24)  

schvaluje odprodej kogenerační jednotky z Aquaparku Horažďovice za nejvyšší cenovou nabídku – 

firmě Zemědělské družstvo Novosedly, Novosedly 73, IČO: 00113824 za cenu 60.000 Kč + DPH 

v zákonem stanovené sazbě  
– za realizaci usnesení zodpovídá OS, Aquapark  
 

25. Podání žádosti o dotaci – MěM (23/R11/25)  

schvaluje podání žádosti o dotaci v grantovém programu Ministerstva kultury dle „Výzvy k podávání 
žádostí o příspěvek na podporu expozičních a výstavních projektů pro rok 2023“ v tematickém okruhu 
„Instalace expozic nebo výstav“ s projektem „Loutky a Horažďovice 100 let“ 
– za realizaci usnesení zodpovídá OS, MěM  
 

26. Žádost o dotaci z rozpočtu města (23/R11/26)  

doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 130.000 Kč panu Janu Adamcovi, Pod Stráží 89, 
Sušice, IČO: 72259922 na částečné náklady vytápění Kulturního domu v Horažďovicích na 1. pololetí 
2023 a schválit uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

27. Termíny jednání RM  (23/R11/27) 

schvaluje: 

 termín jednání RM:  03.04.2023 ve 14:00 hod. 

      24.04.2023 ve 14:00 hod. 

      15.05.2023 ve 14:00 hod. 

      29.05.2023 ve 14:00 hod. 
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 termín jednání ZM:  nebyl stanoven  

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS  
  

 

  

 
   

 

  
 

  

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

 starosta města      místostarostka města   


