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Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019, o zpracování osobních údajů. Plné znění je k nahlédnutí na
MěÚ.

19. zasedání Zastupitelstva města Horažďovice
konané dne 12.09.2022

ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení
Zastupitelstvo města Horažďovice:
1. Zahájení a schválení programu – (22/Z19/1)
schvaluje program 19. zasedání ZM
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele – (22/Z19/2)
určuje ověřovatele zápisu: Bc. Michala Šedivého a Jana Buriánka a zapisovatele Marcelu Kuldovou
3. Určení návrhové komise – (22/Z19/3)
určuje návrhovou komisi: Josefa Vítovce a Ing. arch. Jiřího Kučeru
4. Schválení zápisu a kontrola usnesení ze dne 20.06.2022 – (22/Z19/4)
schvaluje zápis a usnesení z 18. jednání ZM ze dne 20.06.2022
5. Zpráva o činnosti rady města – (22/Z19/5)
bere na vědomí činnost rady města za uplynulé období
6. Rozpočtové opatření – (22/Z19/6)
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022, kterým se zvyšují Běžné výdaje (tř. 5) o 1.249.587 Kč
(jedná se o navýšení prostředků na platy dle Nařízení vlády, kdy od 01.09.2022 dochází k navýšení
platových tarifů o 10 %), rozpočtové opatření bude kryto ve stejné výši z položky Daňové příjmy (tř.
1), které jsou oproti původní predikci MF vyšší
b) bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 1 – 5, které na svých zasedáních schválila
RM v rámci kompetencí svěřených zastupitelstvem při schválení rozpočtu na rok 2022 dne
14.03.2022 usnesením č. 22/Z17/7
7. DSO Horažďovicko – závěrečný účet 2021, zpráva o výsledku přezkoumání – (22/Z19/7)
a) bere na vědomí Závěrečný účet DSO Horažďovicko za rok 2021
b) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko zpracovanou KÚ
Plzeňského kraje
8. Poskytnutí dotace z rozpočtu města – program regenerace MPR a MPZ – (22/Z19/8)
a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč P
,
aJ
na akci obnovy rekonstrukce
střechy zámeckého pivovaru, Komenského ul. čp. 1079, r. č. 10381/4-4884 ÚSKP, která bude
spolufinancována z Programu regenerace MPR a MPZ a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o
poskytnutí dotace

b) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč manželům H
na akci obnovy stodoly – III. etapa (obnova střešní krytiny, obloukového vikýře a
osazení klempířských prvků) náležící k městskému domu čp. 57, Podbranská ulice, Horažďovice,
r. č. 27215/4-2939 ÚSKP, která bude spolufinancována z Programu regenerace MPR a MPZ a
schvaluje uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí dotace
9. Odprodej nově vzniklých pozemků st. p.č. 1067/4 včetně stavby (odděleno z p.č. 1067) a p.č
1153/18 (odděleno z p.č. 1153/4) v k.ú. Horažďovice (bývalá uhelna Okružní) – (22/Z19/9)
odkládá rozhodnutí o odprodeji nově vzniklé p.č. 1153/18 ostatní plocha o výměře 1 582 m2 oddělené
z p.č. 1153/4 v k.ú. Horažďovice a nově vzniklé st.p.č. 1067/4 zastavěná plocha o výměře 241 m2
oddělené ze st.p.č. 1067 v k.ú. Horažďovice včetně stavby technické vybavenosti bez čp. (bývalá uhelna)
10. Odprodej pozemku st. p.č. 1822 v k. ú. Horažďovice (ČEZu) – (22/Z19/10)
schvaluje odprodej pozemku st.p.č. 1822 zastavěná plocha o výměře 15 m2 v k.ú. Horažďovice do
vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly za kupní cenu 19.850 Kč
bez DPH + náklady s prodejem související a schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem
Horažďovice (prodávající) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly
(kupující)
11. Odprodej pozemků st.p.č. 1779, st.p.č.1858, st.p.č. 1859 a p.č. 1686/5 v k.ú. HD (Povodí) –
(22/Z19/11)
schvaluje odprodej pozemků st.p.č. 1779 zastavěná plocha o výměře 1 210 m2, st.p.č. 1858 zastavěná
plocha o výměře 24 m2, st.p.č. 1859 zastavěná plocha o výměře 80 m2 a p.č. 1686/5 vodní plocha o
výměře 9 046 m2 vše v k.ú. Horažďovice za kupní cenu 979.010 Kč do vlastnictví společnosti Povodí
Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5 – Smíchov a schvaluje uzavření kupní smlouvy č. PVL1361/2022/SML mezi městem Horažďovice (prodávající) a společností Povodí Vltavy, státní podnik,
Holečkova 3178/8, Praha 5 (kupující)
12. Odprodej nově vzniklého pozemku p.č. 2727/4 v k.ú. HD (odděleno z p.č. 2727/1) – (22/Z19/12)
schvaluje odprodej nově vzniklého pozemku p.č. 2727/4 ostatní plocha jiná plocha o výměře 159 m 2
odděleného z p.č. 2727/1 v k.ú. Horažďovice do společného jmění manželů
a
za kupní cenu 143.100 Kč + náklady s prodejem
související a schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) a manželi Mgr.
a
(kupující – SJM) s tím, že kupní
cena bude uhrazena do 3 měsíců od schválení odprodeje ZM
13. Odprodej nově vzniklého pozemku p.č. 1389/25 v k.ú. Komušín (odděleno z p.č. 1389/18) –
(22/Z19/13)
schvaluje odprodej nově vzniklého pozemku p.č. 1389/25 ostatní plocha zeleň o výměře 61 m2 v k.ú.
Komušín odděleného z p.č. 1389/18 v k.ú. Komušín do vlastnictví
8
za kupní cenu ve výši 14.595 Kč + náklady s prodejem související a schvaluje uzavření
kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) a
,
Strakonice (kupující) s tím, že kupní cena bude uhrazena do 3 měsíců od schválení odprodeje ZM
14. Odprodej STL plynovodu na pozemku p.č. 153 v k.ú. Horažďovice – (22/Z19/14)
schvaluje odprodej STL plynovodu dimenze DN 63 v délce 76 metrů a přípojky dimenze DN 40 v délce
2,4 metrů společnosti GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem za kupní cenu ve výši 384.491 Kč
+ DPH v zákonem stanovené sazbě (465.234,10 Kč včetně DPH) a schvaluje uzavření kupní smlouvy
č. 1000018870/4000246298 mezi městem Horažďovice (prodávající) 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 (kupující)
15. Odkup sádek včetně příslušenství na pozemcích p.č. 1669, p.č. 1670, p.č. 1668 v k.ú Horažďovice
od Českého rybářského svazu – (22/Z19/15)
schvaluje odkup sádek včetně příslušenství na pozemcích p.č. 1669, p.č. 1670, p.č. 1668 v k.ú.
Horažďovice v rozsahu 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 metrů včetně 6 obslužných
šachet, účelové panelové komunikace o ploše 148,5 m2, oplocení o výměře 14,64 m2 pohledové plochy
a 1 ks vstupních vrat od Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Horažďovice, Otavská 1039,
Horažďovice za kupní cenu ve výši 497.230 Kč a schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Českým
rybářským svazem, z.s., místní organizací Horažďovice, Otavská 1039, Horažďovice (prodávající) a
městem Horažďovice (kupující)
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16. Dům pro seniory – dodatek ke smlouvě o zřízení práva stavby – SENECURA (majetkové
vypořádání části staveb, které se stanou stavbami veřejnými ve vlastnictví města) – (22/Z19/16)
v záležitosti Domu pro seniory schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení práva stavby a
smlouvy o budoucí smlouvě kupní se zřízením věcného zákazu zcizení a zatížení a výhradou zpětné
koupě jako práva věcného mezi městem Horažďovice a společností SeneCura Holding s.r.o., Ke
Smíchovu 1144/144, Praha 5 – Slivenec, jehož předmětem je majetkové vypořádání části staveb, které
se stanou stavbami veřejnými ve vlastnictví města Horažďovice
17. Novostavba obchodního centra Horažďovice – změna smlouvy – (22/Z19/17)
a) schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě související
s investiční akcí „Novostavba prodejny stavebnin PRO-DOMA“, uzavírané městem Horažďovice se
společností Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Praha a společností PRO-DOMA, SE,
Budčická 1479, Újezd nad Lesy, Praha 9 v rozsahu kompetencí vyplývajících ze zákona č. 128/2000
Sb., tedy nabytí pozemků a staveb
b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní a budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti související s investiční akcí „Obchodní centrum Horažďovice“, uzavíraného městem
Horažďovice se společností Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Praha, která upravuje
práva a povinnosti v souvislosti s realizací stavby „Obchodní centrum Horažďovice“
18. Pojmenování nově vzniklých ulic (22/Z19/18)
schvaluje názvy nově vzniklých ulic:
a) na p.č. 238/86 v k.ú. Horažďovice (odbočka z Třebomyslické ulice) pod názvem Na Výsluní
b) na p.č. 832/177 v k. ú. Horažďovice (na Loretě) pod názvem Lipová
19. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na Horažďovicku na období 2023-2025 (22/Z19/19)
schvaluje dokument Komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Horažďovicku na
období 2023-2025 od Centra pro komunitní práci západní Čechy, Americká 29, Plzeň

……………………………
Ing. Michael Forman v.r.
starosta města

…………………………..
Ing. Hana Kalná v.r.
místostarostka města
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