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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 6.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného  
 dne  26.01.2015 

 
Zveřejněna  je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
Rada města Horažďovice:  

1. schvaluje  zápis  a  bere  na  vědomí  zprávu  o  kontrole  plnění  přijatých  usnesení  z 5. schůze  RM 
ze dne 12.01.2015  

2. rozhodla o přijetí nabídky společnosti ZIP o.p.s., Tomanova 3-5, Plzeň na provedení hloubkového 
stavebně historického průzkumu v rozsahu prováděného projektu „Prácheňské marionety – oživlá 
lidová kultura“  ve výši 26.280 Kč + DPH – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Městské muzeum   

3. rozhodla o přijetí nabídky společnosti ZIP o. p. s., Tomanova 3-5, Plzeň na provedení záchranného 
archeologického výzkumu v rámci stavby „Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura" ve výši 
198.730 Kč + DPH a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Městské muzeum   

4. odkládá rozhodnutí k žádosti  ……….. …………, ………………….. – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. schvaluje zařazení položky pořízení studie sportovního areálu Na Lipkách do návrhu rozpočtu města 
na rok 2015 a neschvaluje výměnu oken v nových fotbalových kabinách dle žádosti Fotbalového klubu 
Horažďovice, o.s., Sportovní 1107, Horažďovice – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

6. bere na vědomí závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů k záměru 
„Peronizace v ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009“ s tím, že záměr nemá 
významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IV-12-0009105/1 k akci 
„Horažďovice, Komenského, p.č. 1214, kNN“ mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly 
zastoupenou na základě plné moci společností Hrdlička spol. s r.o., náměstí 9. května 45, Tetín (strana 
oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IE-12-0005043/1 k akci „Boubín, čp. 
28, vNN“ mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (stana povinná) a společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností 
Hrdlička spol. s r.o., náměstí 9. května 45, Tetín (strana oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 
10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

9. souhlasí s umístěním sídla spolku Tělocvičné jednoty Sokol Horažďovice na adrese Tyršova 352, 
Horažďovice a se zápisem sídla spolku do spolkového rejstříku – za  realizaci  usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. schvaluje pronájem bytu č. ..,  ……………….., Horažďovice ……………… …………. s platností od 
01.01.2015 na dobu určitou do 31.03.2015 za nájemné 40,85 Kč/m2. Nájem bytu bude opětovně 
prodloužen v případě, že k 31.03.2015 bude řádně placen běžný měsíční nájem, nebude dluh na 



 2 

nájemném a bude uhrazen v plné výši úrok z prodlení a poplatek z prodlení – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje pronájem  bytu  č. .. ,  ………………, Horažďovice  ……….. ……………  s platností od 
01.02.2015 na dobu  určitou do  30.04.2015  za   nájemné   39,97 Kč/m2. Nájem  bytu  bude  opětovně  
prodloužen  v   případě, že  k 30.04.2015 bude  řádně placen běžný měsíční nájem, nebude dluh na 
nájemném a bude uhrazen v plné výši úrok z prodlení a poplatek z prodlení – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje pronájem bytu č. … , ……………….. , Horažďovice nájemci ………… …………….. 
s platností od 01.01.2015 na dobu určitou do 30.06.2015 za nájemné 39,97 Kč/m2 – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  se  společností Zobalová nábytek s.r.o., 
se sídlem Velká Turná 78, Strakonice, zastoupená paní Jitkou Zobalovou, na úhradu dlužného 
nájemného, příslušného úroku z prodlení a poplatku z prodlení za pronájem nebytových prostor v čp. 
262, Mayerova ulice, Horažďovice za 4. čtvrtlení 2014 ve výši  5.000 Kč/měsíc vždy k  25. dni běžného  
kalendářního  měsíce, poprvé v únoru 2015  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

14. schvaluje splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek s  ………… …………, nájemkyní bytu č. .., 
…………….., Horažďovice na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění poskytovaná s užíváním 
bytu, příslušného úroku z  prodlení a poplatku z  prodlení ve výši  1.000 Kč/měsíc vždy k  25. dni 
běžného kalendářního měsíce, poprvé v únoru 2015, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné 
bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. schvaluje dočasné vyjmutí úhrady nájemného za sklepní prostory o výměře 9,33 m2 k bytu č. ., 
……………… , Horažďovice nájemci  ………….. ……………… s platností od 01.02.2015 do doby 
odvlhčení sklepních prostor – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

16. schvaluje podání žádosti na MPSV ČR o dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou 
působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, 
finanční odbor  

17. schvaluje bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň a zapůjčení klavíru Střední škole Horažďovice pro 
uspořádání akce Umění sbližuje – teenager bez hranic dne 12.05.2015 od 10:00 hod. – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

18. schvaluje podání žádosti o dotace z dotačního programu Podpora rozvoje venkovského cestovního 
ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2015 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

19. v záležitosti vyúčtování činnosti Regionálního informačního centra Prácheňska:  

a) akceptuje opožděný termín  vyúčtování příspěvku na provoz Regionálního informačního centra 
za rok 2014 

b) bere na vědomí zprávu o činnosti Regionálního informačního centra za rok 2014 

     – za realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

20. na základě žádosti ředitelky Křesťanské MŠ vyjadřuje předchozí souhlas k přijetí finančního daru od 
firmy Logo Pediest, s.r.o., se sídlem Kosmonautů 1234, Strakonice, IČ: 02144026 ve výši 2.000 Kč na 
nákup učebních pomůcek a hraček – za realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

21. schvaluje žádost (příloha č. 1 této zprávy) zpracovanou v souladu s Pravidly poskytování dotací 
v rámci dotačního titulu Plzeňský kraj – Bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2014  (příloha č. 2 
této zprávy) v rozsahu popisu projektu  „Rozvoj a zdokonalení pracoviště bezpečnosti a krizového 
řízení  ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě Horažďovice a prohloubení pocitu bezpečí jeho 
obyvatel a návštěvníků“., tj  pořízení  technického vybavení a softwaru (viz. příloha č. 3 této zprávy)  – 
za realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  
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22. v záležitosti organizační změny na Městském úřadě Horažďovice schvaluje s platností od 01.02.2015 
změnu Organizačního řádu Městského úřadu Horažďovice spočívající v přesunu bytové agendy 
týkající se přidělování bytů, přechodu nájmu a výměny bytů z odboru kanceláře starosty na odbor 
investic, rozvoje a majetku města, tj. schvaluje přílohu č. 1 Organizační struktura a přílohu č. 2 Funkční 
náplň odborů – za realizaci usnesení  zodpovídá tajemnice MěÚ  

23. schvaluje smlouvu o poskytování právní pomoci mezi městem Horažďovice a advokátem JUDr. 
Petrem Kubešem Ph.D., IČ 66224225 s platností od 01.02.2015 – za realizaci usnesení zodpovídá 
tajemnice MěÚ  

24. schvaluje podání žádosti Ministerstvu vnitra ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost o podstatnou změnu projektu „Městský úřad Horažďovice – profesionalita s lidskou 
tváří“, reg. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036, jehož předmětem je doplnění projektu rozšířením části aktivit 
H: vzdělávání v uvedených oblastech o 2 kurzy zaměřené na komunikaci a s tím související navýšení 
hodnot monitorovacích indikátorů – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

25. v organizačních záležitostech organizační složky Technické služby schvaluje ve smyslu §  102 
odstavec 2) písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích zvýšení počtu zaměstnanců organizační složky 
Technické služby – vzhled obcí a veřejná zeleň v roce 2015 na dobu sezónních pracích max. o 12 na 
dobu max. 8 měsíců s podmínkou, že bude na tyto zaměstnance poskytnuta dotace od Úřadu práce 
ČR – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

26. v záležitosti pronájmu nebytových prostor v čp. 372 v Horažďovicích:  

a) revokuje usnesení 5. RM ze dne 12.01.2015, bod č. 13, písm. a) 

b) schvaluje pronájem nebytových prostor o celkové výměře 255 m2  v čp. 372, ulice Strakonická, 
Horažďovice společnosti LYCKEBY CULINAR a.s., Strakonická 946, Horažďovice za účelem 
skladovacích prostor s platností od 01.02.2015  na dobu neurčitou s  tříměsíční výpovědní lhůtou 
za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok bez DPH, schvaluje příslušnou nájemní smlouvu 

      – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

27. RM projednala návrh organizační složky Technické služby, ze dne 22.01.2015 týkající se kácení 
zeleně. Rada města Horažďovice v záležitosti kácení zeleně:  

a) schvaluje kácení 1 ks jívy, 1 ks lípy a 1 ks břízy na louce u Robin-oilu na parcele č. 1483/14 a 
1484/3  v k. ú.  Horažďovice 

b) schvaluje kácení skupiny dřevin v zahrádkářské kolonii vedle Robin-oilu na parcele č. 1484/2 
v k.ú. Horažďovice 

c) schvaluje kácení 2 ks lípy u schodiště v parčíku Parkán na parcele č. 25 v k.ú. Horažďovice. 

d) schvaluje kácení 1 ks smrku u garáží vedle veterinární ordinace v ulici Pod vodojemem na 
parcele č. 832/40 v k.ú. Horažďovice 

e) schvaluje kácení ze zdravotních důvodů 3 ks slivoně v Nábřežní ulici u Tvaru na parcele č. 
2681/7 v k.ú. Horažďovice 

f) schvaluje kácení ze zdravotních důvodů 6 ks ovocných dřevin za bazénem na parcele č. 1094/1 
v k. ú.  Zářečí u Horažďovic 

g) schvaluje kácení 1 ks zlatice u č.p. 769 na parcele č. 1156/15 v k. ú. Horažďovice 

h) odkládá pokácení 2 ks javorů u vjezdu na parkoviště prodejny Albert na p. č. 3103 v k.ú. 
Horažďovice 

i) schvaluje pokácení 1 ks jabloně u garáže u č. p. 268 pod firmou Pneuconex na p. č. 3106 v k. ú. 
Horažďovice 

j) schvaluje pokácení ze zdravotních důvodů 1 ks javoru a 1 ks jírovce v Třebomyslicích na 
parcele  č. 607/1 v k.ú. Třebomyslice 
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k) odkládá  pokácení ze zdravotních důvodů 3 ks jabloní v Třebomyslické ulici na parcele č. 
2745/12 v k.ú. Horažďovice 

l) schvaluje pokácení 2 ks smrků rostoucích u pomníku v Komušíně na parcele č. 1368/1 v k.ú. 
Komušín 

      – za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka Technické služby  

28. schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Kulturní 
dům Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří“ zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění v otevřeném řízení včetně příloh a jmenuje členy a náhradníky 
členů hodnotící komise – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

29. schvaluje připojení pozemku p. č. 238/31 k místní komunikaci ulice Za Tržištěm na pozemku p. č. 
238/6 v k.ú. Horažďovice čtyřmi sjezdy dle žádosti manželů  ……………. ,  …………………….., 
Horažďovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

30. schvaluje znění Doplnění rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 
16.10.2014 č.j. 774/520/13, 67692/EVN/13 (stanovení průzkumného území jaderného úložiště) dle 
přílohy – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor kanceláře starosty  

31. v záležitosti akce „Rekonstrukce kotelny Peškova ulice – změna zdroje vytápění“: 

a) rozhodla o vyloučení uchazeče GTBC CZ s.r.o., Přeučilova 2696/7, Praha 5, IČ: 24210510 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce kotelny Peškova 
ulice – změna zdroje vytápění“ zadávané dle § 18 obecné výjimky ze zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a 
příjemce podpory OPŽP z důvodu neocenění kompletního rozsahu díla 

b) rozhodla o vyloučení uchazeče D.I.M. spol. s r.o., A. Träglera 91, České Budějovice, 
IČ: 15769062 veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce 
kotelny Peškova ulice – změna zdroje vytápění“ zadávané dle § 18 obecné výjimky ze zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu se Závaznými pokyny pro 
žadatele a příjemce podpory OPŽP z důvodu neocenění kompletního rozsahu díla 

c) rozhodla o vyloučení uchazeče Kalora a.s., Baltazara Neumanna č.p. 1686/6, Cheb, 
IČ: 18233058 veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce 
kotelny Peškova ulice – změna zdroje vytápění“ zadávané dle § 18 obecné výjimky ze zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu se Závaznými pokyny pro 
žadatele a příjemce podpory OPŽP z důvodu neocenění kompletního rozsahu díla 

d) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče AVS STAV s.r.o., Koterovská 136, Plzeň, IČ: 
29158265 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce kotelny Peškova ulice – změna zdroje vytápění“ zadávané dle § 18 obecné 
výjimky ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu se 
Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory OPŽP s nabídkovou cenou 1.196.102 Kč 
bez DPH (1.447.284 Kč vč. DPH) a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo 

e) schvaluje podání žádosti Státnímu fondu životního prostředí se sídlem Olbrachtova 2006/9, 
Praha 4 o prodloužení platnosti registračního listu akce „Rekonstrukce kotelny Peškova ulice – 
změna zdroje vytápění“ a prodloužení termínu pro předložení příloh před vydáním RoPD do 
31.03.2015 

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

32. ve věci jednání RM a ZM schvaluje termíny jednání RM a ZM : 

jednání RM: 09.02.2015 ve 13:00 hod. 
   23.02.2015 ve 14:00 hod. 
   16.03.2015 ve 14:00 hod. 
   30.03.2015 ve 14:00 hod.   

                       jednání ZM:         04.03.2015 v 17:00 hod. – Kulturní dům  Horažďovice  
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 Ing. Michael Forman, v.r.        Ing. Hana Kalná, v.r.  

   starosta města         místostarostka města    

 

 


