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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 9.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného  
 dne 16.03.2015 

 
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 8. schůze  RM 
ze dne 23.02.2015  

2. ve věci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro 
rok 2015: 

a) bere na vědomí Rozpis státní finanční podpory v Programu s finanční kvótou pro město 
Horažďovice ve výši 400.000 Kč 

b) souhlasí s užitím finanční podpory na akci Městské opevnění Horažďovice – Pražská (Červená) 
brána 

c) ukládá MěÚ,  odboru investic, rozvoje a majetku města realizovat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci Městské opevnění Horažďovice – Pražská (Červená) brána s podmínkou, že 
v případě neobdržení dotace nebude zakázka realizována  

d) ukládá MěÚ, odboru investici, rozvoje a majetku města zajistit doklad o přístupnosti stavby 

e) doporučuje ZM zmocnit RM k provádění rozpočtového opatření z nespecifikované neinvestiční 
rezervy na akci: Městské opevnění Horažďovice – Pražská (Červená) brána v případě získání 
dotace  

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

3. schvaluje podání žádosti o dotaci do Operačního programu životního prostředí ČR na akci „Zateplení 
hasičské zbrojnice Horažďovice 2015“ – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města  

4. souhlasí s vedením objízdné trasy po pozemních komunikacích v zastavěném území obcí Boubín a 
Veřechov při uzavírce silnice III/17212 Volenice – Kalenice v době od 23.03.2015 do 24.04.2015 z 
důvodu opravy komunikace – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

5. ve věci výstavby komunikace na pozemku p.č. 2941/1 v k.ú. Horažďovice neschvaluje vytyčení a 
vybudování komunikace a pověřuje Ing. Miloslava Chlana k přípravě jednání týkající se zprovoznění 
cesty na p. č. 2941/1 v k. ú. Horažďovice s uživateli cesty za účasti MěÚ, odboru investic, rozvoje a 
majetku města – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města a Ing. 
Miloslav Chlan  

6. schvaluje výjimku ze zákazu provedení změny dokončené stavby uložené opatřením obecné povahy 
– územním opatřením o stavební uzávěře pro území dotčeném Q100 v úseku řeky Otavy v ř. km 70-74 
ze dne 28.07.2014 a to pro zřízení vjezdu a vrat ve stávajícím oplocení na pozemek p. č. 1139/1 v k. ú. 
Zářečí u Horažďovic dle žádosti…………….., ………………….., ………………….. – za realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti ke stavbě podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě pod označením 11010-051062_TM_BTA_Klatovy_KTHOR_OK mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (strana povinná) a společností O2 Czech Republic a.s.,  
Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle zastoupenou na základě plné moci společností ŠINDY a.s., 5. 
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května 16, Dolní Břežany (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-12-0002514/2/VB k akci 
„Horažďovice, Komenského ulice – kabely NN“ 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 ProjektEL s.r.o., Masarykova 436, Klatovy (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. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o 
právu provést stavbu číslo IV-12-0009652/1 k akci „Horažďovice, Budovatelů, p.č. 801/3 – kNN“ mezi 
městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností JH projekt 
s.r.o., Národních mučeníků 196, Klatovy (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  

10. schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (pronajímatel) a Jindřiškou Koláčkovou, Šumavská 331, Sušice (nájemce) ke dni 
28.02.2015 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. bere na vědomí Provozní řád motokrosového areálu MCC Horažďovice v AČR včetně akcí, které se 
budou konat v roce 2015 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

12. bere na vědomí závěr zjišťovacího řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů k záměru 
„Národní plán povodí Labe“ s tím, že záměr bude předmětem posuzování vlivů na životní prostředí – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. bere na vědomí závěr zjišťovacího řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů k záměru 
„Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ s tím, že záměr bude předmětem posuzování 
vlivů na životní prostředí – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

14. souhlasí s  umístěním sídla spolku Sbor dobrovolných hasičů Horažďovická Lhota na adrese 
Horažďovická Lhota 36, st.p.č. 40 v k.ú. Horažďovická Lhota a se zápisem sídla spolku do spolkového 
rejstříku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. schvaluje pronájem bytu č. .. , ……………… , Horažďovice ……………. a …………..   ……………. .  
………….., ….. s platností od  01.03.2015 na dobu určitou do 31.05.2015 za nájemné 39,97 Kč/m2. 
Nájem  bytu bude opětovně  prodloužen v případě, že k 31.05.2015 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  

16. v bytových záležitostech: 

a) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. …,  ………………… , Horažďovice s …….    ………., 
bytem ……………………, Horažďovice k 31.03.2015 

b) schvaluje pronájem bytu  č. …  (garsoniéra),  …………………. , Horažďovice   …………….. 
…………….,  ……………………  s platností od 01.04.2015 na dobu určitou do 31.12.2016 za 
nájemné 30 Kč/m2 

c) schvaluje pronájem bytu  č.  ….. (1+1), ……………………….. , Horažďovice manželům 
…………….. a ………………… ………….. , ……………………. , Horažďovice s platností od 
01.04.2015 (popř. od 01.05.2015 pokud by do 01.04.2015 nebyl předán byt dědici) na dobu 
určitou do 31.12.2016 za nájemné 30 Kč/m2 
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      – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty a MěÚ, odbor investic,  rozvoje a 
majetku města  

17. v záležitosti změny dispozičního oprávnění k provádění řídící kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. 
schvaluje dispoziční oprávnění k provádění řídící kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. uvedené v 
Dodatku č. 1, který doplňuje  přílohu č. 1  směrnice č. 7/2014 o finanční kontrole ze dne 17.12.2014 – 
za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor          

18. bere na vědomí souhrnnou inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku, závazků 
pohledávek města Horažďovice za rok 2014 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

19. schvaluje bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň za účelem uspořádání benefičního setkání 
s kapelou Otavanka organizovaný Oblastní charitou Horažďovice – za realizaci usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK  

20. v záležitosti 1. jednání  kulturní komise dne 23.02.2015:  

a) bere na vědomí Zápis z 1.  jednání kulturní komise konaného dne 23.02.2015 

b) souhlasí s výší vstupného na Velikonoční koncert dne 03.04.2015 v ceně 100  Kč/dospělí, 50 
Kč/děti do 12 let       

c) souhlasí s programem Slavností Kaše 2015 

      – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

21. v záležitosti 32. Západočeské oblastní přehlídky amatérského divadla ve dnech 09. – 15.03.2015: 

a) schvaluje dotaci ve výši 15.000 Kč z rozpočtu města  

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Libuši Mužíkové, Kulturní středisko 
Horažďovice, IČ: 13863240   

– za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

22. schvaluje Rozhodnutí o změně č.1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (č. 36/89) ze dne 22.01.2013 
Ministerstva vnitra ČR vydané na projekt „Městský úřad Horažďovice – profesionalita s lidskou tváří“, 
reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036,  jehož předmětem je navýšení hodnot monitorovacího indikátoru, 
přesun prostředků mezi kapitolami rozpočtu a doplnění klíčové aktivity vzdělávání na základě městem 
podané žádosti o podstatnou změnu projektu a potvrzuje přijetí Rozhodnutí o změně –  za realizaci 
usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

23. bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ týkající se 1 přijaté petice, 3 stížností a 11 žádostí o informace 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2014  –  za realizaci usnesení 
zodpovídá tajemnice MěÚ  

24. v záležitosti kácení zeleně: 

a) schvaluje kácení 2 ks javorů u vjezdu na parkoviště prodejny Albert na p. č. 3103 v k. ú. 
Horažďovice s podmínkou, že zároveň bude provedena náhradní výsadba 

b) schvaluje kácení skupiny dřevin na hrázi rybníku Mokrá na parcele č. 1193/1 v k. ú. Zářečí u 
Horažďovic 

c) schvaluje kácení 1 ks smrku a 1 ks javoru na parcele č. 3097 v k. ú. Horažďovice s podmínkou, 
že zároveň bude provedena náhradní výsadba za 1 ks javoru 

d) schvaluje kácení skupiny náletových dřevin na mezi u cyklostezky na parcele č. 1192/1, 1192/9, 
1192/13 v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

e) schvaluje kácení 1 ks dubu a neschvaluje kácení 1 ks lípy v parku Ostrov na parcele č. 1085 
v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

f) schvaluje kácení 7 ks – borovic, muchovníků a smrků za garážemi na „Vápence“ na p. č. 1161/2 
v k. ú. Horažďovice 

g) schvaluje kácení 1 ks borovice za garážemi na „Vápence“ na p. č. 1161/2 v k.ú. Horažďovice 
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       – za realizaci usnesení  zodpovídá organizační složka Technické služby  

25. schvaluje vyřazení staveb z evidence majetku Technických služeb, tj. čekárny na autobus v obcích 
Horažďovická Lhota a Komušín – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické 
služby   

26. schvaluje vyřazení z  evidence majetku Aquaparku: tj. počítačovou  sestavu – pořizovací cena  58.850 
Kč – windows 98 a vysavač  Dolphin s kartáčem – pořizovací cena 119.926 Kč – za realizaci  usnesení  
zodpovídá organizační složka Aquapark   

27. schvaluje navýšení počtu zaměstnanců organizační složky Městská knihovna Horažďovice na dobu 
určitou s platností od 01.04.2015 do 31.03.2017 o 1 zaměstnance takto: 

 úvazek 0,625 odborný zaměstnanec pro výkon regionálních funkcí  
 úvazek 0,375 odborný zaměstnanec   
 
 tj. stanovuje ve smyslu § 102 odstavec 2) písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění 
 pozdějších předpisů počet zaměstnanců organizační složky Městská knihovna Horažďovice 
 s platností od 01. 04.2015 takto: 
 Organizační složka Městská knihovna:   3,375 odborný zaměstnanec   
            0,625 odborný zaměstnanec – regionální funkce 
             – obslužné místo – uklízečka na základě dohod o  pracích 
        konaných mimo pracovní poměr   

S tím, že navýšení o odborného zaměstnance na výkon regionálních funkcí o 0,625 úvazku a 
odborného zaměstnance o 0,375 úvazku se stanovuje na dobu určitou s  platností od 01.04.2015 do 
31.03.2017 – za realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka Městská knihovna              

28. v rámci projektu Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče STAFIS-KT, s.r.o., Pačejov-nádraží 74, Horažďovice, IČO: 25219090 na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na dodávky - výběr dodavatele vnitřního vybavení interiéru akce: Prácheňské 
marionety – oživlá lidová kultura“ zadávané dle § 18 obecné výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a v souladu se závaznými postupy pro zadávání zakázek 
spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v programovém období 2007-2013 s nabídkovou cenou 719.901 Kč bez DPH, schvaluje 
příslušnou smlouvu o dílo a schvaluje zařazení výdajů do rozpočtového patření č. 1/2015 – za realizaci  
usnesení  zodpovídá starosta města 

29. schvaluje podání žádosti ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje o navýšení kapacity školní jídelny ze 
140 na 145 strávníků v rejstříku škol a školských zařízení pro Mateřskou školu Horažďovice, Loretská 
ul. 935, okres Klatovy s účinností od 01.04.2015 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

30. schvaluje účast města Horažďovice v projektu připravovaného Dobrovolným svazkem obcí 
Horažďovicko na pořízení kompostéru pro občany – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

31. nesouhlasí s řešením odvodnění vodní nádrže dle projektové dokumentace s názvem „Retenční nádrž 
na parcele č. 346/5 v k.ú. Babín u Horažďovic“ vypracované společností Vodoplan s.r.o., Sokolovská 
41, Plzeň vzhledem k tomu, že v současné době město Horažďovice hledá vhodné řešení na 
odkanalizovanání obce na základě zpracované studie – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

32. schvaluje změnu regulativ zástavby v ulicích Kaskova, Josefa Pavla, Nad Nemocnicí a Okružní a 
pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města podáním příslušné žádosti o změnu územního 
rozhodnutí – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

33. bere na vědomí doplnění žádosti o souhlas 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 podané  ……………… , ………….. , 
…………..  včetně informace o zpětvzetí žádosti  ………… ………………. dne 13.03.2015 – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

34. schvaluje podání žádosti v rámci uvedeného dotačního titulu, tj. stať „Příspěvek na potřeby JSDHO“ 
pro jednotky města Horažďovice – JPO V SDH Boubín a JPO V SDH Komušín a pověřuje starostu 
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města podepisováním dokumentace a Františka Kříže, referenta bezpečnosti, OUI a krizového řízení, 
vedením dokumentace v souladu s právními předpisy – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
kanceláře starosty  

35. v záležitosti pořízení interaktivních tabulí: 

a) schvaluje zařazení do finančního plánu pro rok 2015 příspěvkové organizace ZŠ Komenského a 
ZŠ Blatenská pořízení interaktivní tabule 

b) schvaluje poskytnutí investičního příspěvku z přijatého daru od švýcarského města Heimberg ZŠ 
Komenského ve výši 100.000 Kč a ZŠ Blatenská ve výši 100.000 Kč na pořízení interaktivní 
tabule, tj. schvaluje zařazení výdajů do rozpočtového opatření  číslo 1/2015 

c) schvaluje dofinancování chybějících finančních prostředků na pořízení interaktivní tabule z fondu 
investic příspěvkové organizace ZŠ Komenského a ZŠ Blatenská 

      – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

36. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

37. schvaluje termíny jednání RM :  

  24.03.2015 ve 14:00 hod. 
     30.03.2015 ve 14:00 hod. 
     20.04.2015 ve 14:00 hod.  

     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.  

  

 

 

 

         Ing. Michael Forman, v. r.            Ing. Hana Kalná, v. r.  
                starosta města                        místostarostka města    

 

 

 


