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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 8.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného  
 dne  23.02.2015 

 
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  ze 7. schůze  
RM ze dne 09.02.2015  

2. souhlasí s  vypracováním projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce kotelen ZŠ Komenského“ ve  
variantě 1 (dvě kotelny včetně nové VZT jednotky) dle ekonomické studie vypracované Vlastimilem 
Šatrou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. odkládá rozhodnutí týkající se odprodeje dílu „a“ o výměře 8 m2 odděleného z p.č. 1153/4 a 
sloučeného do p.č. 1148/27 v k.ú. Horažďovice … ………… ………., …………….. , ……………. z 
důvodu ujištění plnění a platnosti smlouvy o podmínkách zřízení stavby na pozemku č. 2706/4 v k.ú. 
Horažďovice – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 1712/1 o výměře 2 631 m2, p.č. 1712/4 o výměře 2 085 m2 
v k.ú. Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru 
pronájmu pozemků za účelem umístění včelínů – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

5. souhlasí s užíváním sjezdu na pozemek p. č. 1282/3 v k. ú. Horažďovice a jeho dočasným rozšířením 
a s užíváním části účelové komunikace na pozemku p. č. 2648/1  v k. ú. Horažďovice při stavbě 
„Rekonstrukce ŽST Horažďovice Předměstí" dle žádosti společnosti Berger Bohemia, a.s., Klatovská 
410/167 , Plzeň za podmínky, že dotčené nemovitosti budou protokolárně převzaty zhotovitelem 
stavby od zástupce Technických služeb Horažďovice, po dokončení stavby bude sjezd obnoven do 
původní podoby a povrch komunikace obnoven v celé její šíři a dotčený prostor bude protokolárně 
předán zástupci Technických služeb Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje průjezd obcemi ve správě města Horažďovice (dle přílohy) pro Automotoklub Pačejov 
v AČR, při konání XXXVI. ročníku EPLcond RALLY AGROPA 2015 dne 08.08.2015 za podmínky, že 
průjezd bude odsouhlasen investorem stavby „Rekonstrukce železniční stanice Horažďovice 
Předměstí“ Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. nesouhlasí s prodloužením trasy plánovaného veřejného osvětlení v lokalitě Jarov a na komunikaci 
umístěné na soukromém pozemku p. č. 2675/3 v k. ú. Horažďovice dle žádosti ………………, 
……………….. , ………………. – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

8. nesouhlasí se zřízením kompostárny Boubín o max. kapacitě 150 t/rok na pozemcích p. č. 334/1, 
336/9 a 336/8 v k. ú. Boubín dle žádosti……………….., …………….., …………….. z důvodu, že 
souhlas k záměru zřízení kompostárny byl již v této lokalitě vydán – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. doporučuje ZM schválit cenu vodného a stočného pro hospodářský rok 2015-2016 dle předloženého 

návrhu: vodné 24,64 Kč/m3 bez DPH (28,34 Kč/m3 včetně DPH),  stočné 29,14 Kč/m3 bez DPH 

(33,51 Kč/m3 včetně DPH) a pevná složka v relaci roku 2014 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá 

MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. v záležitosti stanovení zálohové ceny  tepla od 01.01.2015 
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a) schvaluje cenovou doložku č. 1/2015 ke smlouvě č. 4/2002 o dodávce tepla do bytů a 
nebytových prostor v majetku města Horažďovice  (cena  510 Kč / GJ bez DPH)   

b) schvaluje cenovou doložku č. 1/2015 ke smlouvě ze dne 03.01.2003 o dodávce tepla do čp. 11 
Mírové náměstí – muzeum  (cena 445 Kč / GJ bez DPH).  

  se společností Bytservis Sušice, spol. s. r.o., Příkopy 86, IČ 45359601 – za realizaci usnesení 
 zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. v bytových záležitostech:  

a) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), …………………., Horažďovice………………, 
………………., ……………… na dobu určitou s platností od 01.03.2015 do 31.12.2016 za 
nájemné 39,97 Kč/m2  

b) schvaluje pronájem bytu č. … (2+1), ………………….. , Horažďovice……………………, 
……………… , ………………  s platností od 01.03.2015 na dobu určitou do 31.12.2015 za 
nájemné 39,97 Kč/m2  

c) schvaluje  pronájem bytu č. .. (2+1), ………………., Horažďovice…………. ……., 
……………….., Horažďovice  s platností od 01.04.2015 na dobu určitou do 31.12.2016 za 
nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2015 ve výši 5,80 Kč/m2 

d) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), …………………, Horažďovice………………….,  
…………….. s platností od 01.04.2015 na dobu určitou do 31.12.2016 za nájemné  39,97 Kč/m2  

e) schvaluje pronájem bytu č. … (2+1), ……………….., Horažďovice……………. ……….., 
……………., Horažďovice na dobu určitou s platností od 01.03.2015 do 28.02.2017 za nájemné  
39,97 Kč/m2  

f) schvaluje pronájem bytu č. .. (3+1), …………….., Horažďovice …………… …………., 
…………… ………., Horažďovice na dobu určitou s platností od 01.03.2015 do 31.12.2016 za 
nájemné 40,85 Kč/m2 

g) schvaluje pronájem bytu  č. .. (garsoniéra), ………………….., Horažďovice………….. 
…………., …………….., Horažďovice s platností od 01.03.2015 na dobu určitou do 31.12.2016 
za nájemné 30 Kč/m2 

h) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .  (garsoniéra), ……………., Horažďovice s ………. 
……………. ,  …………………, ……………..  k 28.02.2015 

      – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty a MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města – (5-0-0). 

12. v souvislosti s novelou zákona č.  250/2000 Sb.:  

a) schvaluje dotační program Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových 
organizací  v roce 2015 

b) ukládá MěÚ, finančnímu odboru program zveřejnit na úřední desce 

c) ruší  Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Horažďovice na kulturní, sportovní a 
další akce schválené RM dne 13.01.2014 

       – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

13. RM projednala návrh MěÚ, finančního odboru, ze dne 19.02.2015 a seznámila se se smlouvami na 
poskytnutí dotace z rozpočtu města. Rada města Horažďovice v záležitosti poskytování dotací 
z rozpočtu města:  

 doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace: 
 

a) Fotbalovému klubu  Horažďovice o.s., IČ 69981981 a Tenisovému klubu IČ: 61785377  na 
provozní náklady  ve výši 280.000 Kč 

b) TJ Sokolu Horažďovice IČ: 48353175 na provozní náklady  ve výši 80.000 Kč  
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c) Oblastní charitě Horažďovice IČ: 66344999 na provoz občanské poradny ve výši 120.000 Kč 

d) Junáku, svazu skautů a skautek ČR, středisku Prácheň Horažďovice IČ: 43312161 na nákup 
stanových podsad, konstrukcí a nákup celt  ve výši 76.000 Kč   

e) Hudbě bez hranic o.s. IČ: 26555131 na Ševčíkovo hudební večery v Horažďovicích ve výši 
140.000 Kč 

 doporučuje ZM schválit uzavření smluv o poskytnutí dotace 
 

a) Fotbalovému klubu  Horažďovice o.s., IČ 69981981 a Tenisovému klubu IČ: 61785377  na 
provozní náklady  ve výši 280.000 Kč 

b) TJ Sokolu Horažďovice IČ: 48353175 na provozní náklady  ve výši 80.000 Kč  

c) Oblastní charitě Horažďovice IČ: 66344999 na provoz občanské poradny ve výši 120.000 Kč 

d) Junáku, svazu skautů a skautek ČR, středisku Prácheň Horažďovice IČ: 43312161 na výrobu 
stanových podsad, konstrukcí a nákup celt  ve výši 76.000 Kč   

 doporučuje ZM vzít na vědomí smlouvu o poskytnutí dotace Hudbě bez hranic o.s. IČ: 26555131 na 
Ševčíkovo hudební večery v Horažďovicích ve výši 140.000 Kč  

      – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

14. doporučuje ZM schválit Zásady  tvorby a čerpání „Fondu rozvoje bydlení města Horažďovice“  – za 
realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

15. doporučuje ZM schválit Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných úvěrů z Fondu 
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 11.02.2015  tj.:  

a) schválit smlouvu o poskytnutí úvěru  ………………., ………………, ……………… ve výši 30 tis. 
Kč se splatností 4 roky a úrokovou sazbou podle nových pravidel. 

b) schválit smlouvu o poskytnutí úvěru ………… …………., ……………, …………………. úvěr ve 
výši 50 tis. Kč se splatností 4 roky a úrokovou sazbou podle nových pravidel a úvěr ve výši 150 
tis. Kč se splatností 8 let a úrokovou sazbou podle nových pravidel 

      – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

16. schvaluje vyřazení dlouhodobého majetku,  tj. kopírky, tiskárny a skeneru v jednom v hodnotě 77.022 
Kč – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, správní  odbor  

17. ve věci vyřazení majetku příspěvkové organizace na základě předloženého seznamu majetku 
souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku Křesťanské MŠ 
v celkové pořizovací hodnotě 16.031 Kč – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

18. na základě žádosti ředitelky Křesťanské MŠ vyjadřuje předchozí souhlas k přijetí finančního daru 
od………………… , ………………… , Horažďovice ve výši 1.000 Kč na nákup učebních pomůcek a 
hraček – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

19. v záležitosti Západočeské oblastní přehlídky amatérského divadla:  

a) schvaluje spolupráci MěÚ, odborem PPŠK s Kulturním střediskem Horažďovice při pořádání 32. 
ročníku Západočeské oblastní přehlídky amatérského divadla. 

b) schvaluje přijetí zástupců souborů, odborné a divácké poroty v sobotu 14.03.2015 v čase od 
12.00 – 13.00 hodin na MěÚ Horažďovice 

c) schvaluje věnování daru vítězi divadelní přehlídky, hlavní ceny – „Horažďovické perly“ a 
darování brožury „Výlet proti času“ v počtu 50 ks  

      – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

20. doporučuje ZM příslušnému podle ust. § 6, odst. 5, písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu vydat opatřením obecné povahy změnu č.1 A územního plánu – za 
realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor výstavby a ÚP  
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21. ve věci výběrového řízení na pozici vedoucího  organizační  složky  Městské muzeum Horažďovice:  

a) jmenuje Mgr. Ivu Košatkovou vedoucí organizační složky Městské muzeum Horažďovice 
s platností  od 01.03.2015 

b) schvaluje plat vedoucí organizační složky Městské muzeum dle přílohy č. 1 návrhu usnesení. 
Platový výměr  nabývá  účinnosti 01.03.2015 a je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a s ustanovením § 102 
odst. 2b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

c) ukládá tajemnici MěÚ, Ing. Ivaně Duškové, realizovat usnesení, tj. vystavit a předat jmenovací 
listinu a platový výměr  vedoucí organizační složky Městské muzeum 

       – za realizaci usnesení  zodpovídá tajemnice MěÚ  

22. v rámci projektu Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura: 

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky - výběr 
dodavatele vnitřního vybavení interiéru akce: Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura“ dle 
závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod 
aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 
včetně příloh (krycí list, návrh smlouvy o dílo, zadávací rozpočet s výkazem výměr, čestné 
prohlášení) 

b) jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící komise 

       – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města   

23. bere na vědomí Zprávu o činnosti Městského muzea za rok 2014 – za realizaci  usnesení  zodpovídá 
organizační složka Městské muzeum   

24. doporučuje ZM delegovat Ing. Hanu Kalnou, zástupce města Horažďovice,  na valné hromady  
společnosti  Recyklace odpadů a skládky a. s.  Strakonice  po dobu platnosti mandátu člena 
zastupitelstva – za realizaci  usnesení  zodpovídá starosta města  

25. schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 21.04.2008 mezi městem Horažďovice  
a nájemcem Šumařina o.s., Palackého 871,  Horažďovice na pronájem  pozemků  ve VKP Obora – za 
realizaci  usnesení  zodpovídá místostarostka města  

26. schvaluje smlouvu mezi městem Horažďovice a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou o 
spolupráci při zabezpečování podpůrně rehabilitačních programů poskytovaných pojištěncům České 
průmyslové zdravotní pojišťovny – za realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka Aquapark   

27. schvaluje oznámení společnosti ELEKTROWIN, a.s. o změně přílohy 2 ke Smlouvě o zajištění 
zpětného odběru č.j. MH/02626/2014 doručené 16.02.2015 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor ŽP – (5-0-0). 

28. doporučuje ZM schválit program 3. zasedání ZM dne 04.03.2015 a navrhuje ověřovatele zápisu:  Ing. 
arch. Jiří Kučera a  Daniel Martínek a návrhovou komisi: MUDr. Jan Jehlík a Pavel Jánský – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá starosta města   

29. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče BRICK-STAV CZ a.s., Vráto 101, České 
Budějovice, IČ: 26098377 na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Kulturní 
dům Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří“ zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách v platném znění v otevřeném řízení s nabídkovou cenou 9.836.174 Kč bez DPH 
a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

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

jednání RM: 16.03.2015 ve 14:00 hod. 
   30.03.2015 ve 14:00 hod.   
     20.04.2015 ve 14:00 hod.  
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     11.05.2015 ve 14:00 hod.  
     25.05.2015 ve 14:00 hod.  
     08.06.2015 ve 14:00 hod.  
   29.06.2015 ve 14:00 hod.  
 

                jednání ZM:  04.03.2015 v 17:00 hod. – Kulturní dům  Horažďovice  

 

 

 

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

   starosta města         místostarostka města    

 

 

 


