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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 13.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 11.05.2015 

 
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  12. schůze  
RM ze dne 20.04.2015  

2. v záležitosti pozemků v Blatenské ulici v Horažďovicích: 

a) pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru bezúplatného 
převodu p.č. 1153/11 ostatní plocha zeleň o výměře 386 m2 v k.ú. Horažďovice 

b) doporučuje ZM projednat a schválit záměr bezúplatného převodu p.č. 1153/11 ostatní plocha 
zeleň o výměře 386 m2 v k.ú. Horažďovice z města Horažďovice na SUS Plzeňského kraje  

c) doporučuje ZM projednat a schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1153/16 ostatní plocha 
zeleň o výměře 71 m2, p.č. 1156/20 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 340 m2, p.č. 
1156/22  ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 42 m2, p.č. 1156/23 ostatní plocha 
ostatní komunikace o výměře 376 m2, p.č. 1156/24 ostatní plocha ostatní komunikace o 
výměře 527 m2, p.č. 1156/25 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 74 m2, p.č. 1156/26 
ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 141 m2, p.č. 1156/27 ostatní plocha ostatní 
komunikace o výměře 141 m2, p.č. 1156/28 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 12 
m2, p.č. 2660/6 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 786 m2, p.č. 2660/7 ostatní plocha 
ostatní komunikace o výměře 216 m2, p.č. 2660/9 ostatní plocha silnice o výměře 18 m2, p.č. 
2660/10 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 103 m2, p.č. 2660/11 ostatní plocha 
silnice o výměře 179 m2, p.č. 2660/13 ostatní plocha silnice o výměře 28 m2, p.č. 2660/14 
ostatní plocha silnice o výměře 5 m2, p.č. 2660/15 ostatní plocha silnice o výměře 16 m2, p.č. 
2660/16 ostatní plocha silnice o výměře 26 m2, p.č. 2660/18 ostatní plocha silnice o výměře 
41 m2, p.č. 2660/19 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 289 m2, p.č. 2660/20 ostatní 
plocha silnice o výměře 34 m2, p.č. 2660/21 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 41 
m2, p.č. 2660/22 ostatní plocha silnice o výměře 2 m2, p.č. 2660/23 ostatní plocha ostatní 
komunikace o výměře 61 m2, p.č. 2660/24 ostatní plocha silnice o výměře 2 m2, p.č. 2660/25 
ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 85 m2, p.č. 2660/26 ostatní plocha silnice o 
výměře 2 m2, p.č. 2660/27 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 50 m2, p.č. 2660/28 
ostatní plocha silnice o výměře 77 m2, p.č. 2660/29 ostatní plocha silnice o výměře 98 m2, p.č. 
2660/30 ostatní plocha silnice o výměře 36 m2, p.č. 2660/31 ostatní plocha silnice o výměře 
34 m2, p.č. 2660/32 ostatní plocha silnice o výměře 3 m2, p.č. 2660/34 ostatní plocha silnice o 
výměře 6 m2, p.č. 2722/18 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 2 m2, p.č. 2722/19 
ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 15 m2, p.č. 2722/20 ostatní plocha ostatní 
komunikace o výměře 50 m2, p.č. 2722/21 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 15 m2, 
p.č. 2758/5 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 9 m2, p.č. 2784/1 ostatní plocha 
ostatní komunikace o výměře 92 m2, p.č. 2784/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 3 
m2, p.č. 2784/5 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 5 m2, p.č. 2784/6 ostatní plocha 
ostatní komunikace o výměře 274 m2, p.č. 2784/8 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 
8 m2, p.č. 2784/9 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 3 m2, p.č. 2784/10 ostatní 
plocha ostatní komunikace o výměře 35 m2, p.č. 2784/11 ostatní plocha ostatní komunikace o 
výměře 12 m2, p.č. 2784/13 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 8 m2, p.č. 2784/18 
ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 135 m2 vše v k.ú. Horažďovice od Plzeňského 
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kraje, s právem hospodařit pro Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, příspěvková 
organizace, Škroupova 1760/18, Plzeň-Jižní Předměstí 

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

3. v záležitosti pozemku p.č. 1496/4 v k.ú. Horažďovice bere na vědomí nepřijetí žádné nabídky na 
odprodej pozemku výběrovým řízením za cenu 400 Kč/m2 pozemku + poplatky s prodejem 
související  a odkládá rozhodnutí o dalším postupu – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

4. schvaluje pronájem  nebytových prostor (hala a otevřený přístřešek u haly)  o  celkové výměře  
1350 m2  v čp. 372,  Strakonická ulice,  Horažďovice  společnosti LYCKEBY AMYLEX,  a.s., 
Strakonická  946, Horažďovice za účelem skladovacích prostor s platností  od 01.09.2015 na dobu 
určitou  do 31.03.2016 za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok + DPH v zákonem stanovené sazbě a 
schvaluje příslušnou nájemní smlouvu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

5. schvaluje pronájem nebytových prostor – garáže č. 10, Mírové náměstí 12,  Horažďovice  ………. 
………….,  ………………  s platností od 01.06.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok + DPH v zákonem stanovené sazbě a schvaluje  příslušnou 
nájemní smlouvu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. v záležitosti novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 1454/5 v k. ú. Horažďovice dle žádosti 
……………. ……………….,  ………………………….:  

a) schvaluje zřízení nového sjezdu z místní komunikace p. č. 2790/2 na pozemek p. č. 1454/5 
v k. ú. Horažďovice za podmínek specifikovaných smlouvou o podmínkách zřízení stavby 

b) schvaluje kácení jednoho javoru v místě předmětného sjezdu a pověřuje organizační složku 
Technické služby Horažďovice zajištěním kácení 

c) schvaluje smlouvu o podmínkách zřízení stavby mezi městem Horažďovice a ……………….,  
………………. 

d) schvaluje zásah požárně nebezpečného prostoru novostavby rodinného domu na pozemku p. 
č. 1454/5 do pozemku města p. č. 2790/2 v k. ú. Horažďovice 

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

7. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Rekonstrukce kotelny ZŠ Komenského“ uzavřené s Vlastimilem Šatrou, Hejná 100, jehož 
předmětem je rozšíření projektových prací o rekonstrukci vzduchotechniky a navýšení ceny o 15.000 
Kč + DPH – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce obecního areálu, 
Horažďovická Lhota“ uzavřené se společností  STAFIS – KT, s. r. o., Pačejov – nádraží 74,  
Horažďovice, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (pronajímatel) a MOTO-CROSS-CLUBEM v AČR, IČ: 64864332, Horažďovice 
(nájemce), kterým se mění druh pozemku u části pronajatých pozemků – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. bere na vědomí doložené podklady od Domu dětí a mládeže, Zámek 11, Horažďovice k záměru 
„Management lučních společenstev v lokalitě Na Hrádku“ – stanovisko MěÚ Horažďovice, odboru 
životního prostředí a  zdůvodnění žádosti – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

11. schvaluje zvláštní užívání místní komunikace – parkoviště na p.č. 2694/9 v k.ú. Horažďovice, ulice 
Strakonická v Horažďovicích, v úseku dle doložené situace z důvodu zřízení předzahrádky pro hosty 
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restaurace U Hlaváčků v termínu od 01.05.2015 do 30.09.2015 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IV-12-0009428/2 k akci 
„Horažďovice předměstí, zahrádky – 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 Elektrostav Strakonice, s.r.o., Písecká 283, 
Strakonice (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  

13. neschvaluje uplatňování valorizace smluvního nájemného z bytů v majetku města v roce 2015 – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. v bytových záležitostech:  

a) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .. (2+1), …………….. , Horažďovice s  ………….. 
………….., ………………….. , ……………….  k 31.05.2015 

b) schvaluje pronájem bytu č. …. (2+1), …………………… , Horažďovice ………….. ………., 
………………, ……………….. s platností od 01.06.2015 na dobu určitou do 31.12.2016 za 
nájemné 39,97 Kč/m2 

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

15. doporučuje ZM schválit Závěrečný účet DSO RADINA za rok  2014 – souhlasit s hospodařením za 
rok 2014, a to bez výhrad a vzít na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření zpracovanou 
Krajským úřadem Plzeňského kraje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

16. doporučuje ZM schválit Závěrečný účet DSO Horažďovicko za rok  2014 – souhlasit s 
hospodařením za rok 2014, a to bez výhrad a vzít na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření 
zpracovanou Krajským úřadem Plzeňského kraje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
finanční  

17. schvaluje podání žádosti do programu Podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu 
s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území 
Plzeňského kraje v roce 2015, vyhlášeného Radou Plzeňského kraje – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

18. schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu 
„Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2015“ na 
projekt Slavnosti kaše 2015 mezi městem Horažďovice a Plzeňským krajem ve výši 10.000 Kč – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

19. schvaluje bezplatné poskytnutí prostor kostela sv. Jana Křtitele ZŠ Komenského ul. pro účely 
letního koncertu dětských pěveckých sborů Poupata a Kvítek konaného dne  02.06.2015, v čase od 
08:00 – 20:00 hod. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

20. v záležitosti šetření stížnosti Českou školní inspekcí Plzeňského inspektorátu: 

a) bere na vědomí výsledek šetření stížnosti čj. ČŠIP-320/15-P z kontroly Základní školy 
Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 

b) stanoví na základě výsledků šetření stížnosti a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, změnu platu ……….... ……….., ředitelky ZŠ 
Blatenská,  s účinností od 01.06.2015 z důvodu odebrání osobního příplatku  

c) vydává podle ustanovení § 136 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném 
znění, s účinností od 01.06.2015 platový výměr…………… …………., ředitelce Základní školy 
Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace, dle přílohy návrhu usnesení 

d) schvaluje upozornění ředitelky …………….. ……………. na neplnění některých právních 
povinností, vyplývajících z činnosti, úkolů a pravomocí ředitelky základní školy, které bylo 
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zjištěno z inspekční činnosti čj. ČŠIP-320/15-P a upozornění na možnost naplnění ustanovení 
§166 odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

21. schvaluje uzavření Křesťanské MŠ od 01.07.2015 do 31.07.2015 a MŠ Loretská ul. v době od  
01.08.2015 do 31.08.2015. Mateřská škola, která bude přes prázdniny otevřena, bude zajišťovat 
provoz i pro děti z uzavřené mateřské školy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

22. schvaluje směrnici Křesťanské MŠ „Pro úplatu za předškolní vzdělávání“ a směrnici MŠ Loretská 
„Vnitřní předpis pro platbu úplaty za předškolní vzdělávání“ pro období od 01.09.2015 do 31.08.2016  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

23. schvaluje pro ZŠ Blatenskou odpisový plán pořízeného dlouhodobého hmotného majetku – 
podlahový mycí stroj SCRUBTEC 343.2E v pořizovací hodnotě 65.339 Kč s dobu odepisování 8 let 
(CZ-CPA 27.90.11). Odpis majetku provedený v letošním roce ve výši 6.125 Kč bude příspěvková 
organizace krýt ze schváleného neinvestičního příspěvku na rok 2015 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

24. schvaluje vyřazení dlouhodobého majetku lesního hospodářského plánu v hodnotě 177.821 Kč a 
vyřazení dlouhodobého majetku - digitální kopírka CANON v hodnotě 55.725 Kč – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, správní odbor   

25. schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku státu mezi Českou republikou - MPSV a 
městem Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví   

26. schvaluje pořízení tématických publikací o třídění odpadu pro děti od Agentury Jožka Zeleného, 
s.r.o., v počtu 600 ks,  v ceně 9 Kč/ks (cena je uvedena včetně DPH) – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

27. v záležitosti MŠ Loretská:    

a) bere na vědomí, že Mgr. Marie Sládková se vzdává funkce ředitelky Mateřské školy 
Horažďovice, Loretská ul. 935, okres Klatovy, ke dni 28.06.2015 

b) rozhodla vyhlásit konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy 
Horažďovice, Loretská ul. 935, okres Klatovy. Náležitosti vyhlášení konkurzu podle § 3 
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení konkursních komisí, jsou 
stanoveny v příloze, která je nedílnou součástí návrhu usnesení 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

28. v záležitosti kácení zeleně bere na vědomí havarijní kácení 1 ks topolu a 1 ks vrby v parku Ostrov 
v části „Mexiko“ na pozemku p. č. 716/2 v k. ú. Velké Hydčice – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Technické služby  

29. v záležitosti výběru komunálního sekacího traktoru:  

a) schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky pro dodávku komunálního sekacího traktoru určeného 
pro sekání trávníků ve městě Horažďovice a v částech obcích – vozidlo ETESIA Hydro 124 DX 
za cenu 779.000 Kč bez DPH od firmy SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 

b) schvaluje příslušnou smlouvu o dodání vozidla ETESIA Hydro 124 DX  

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

30. ve věci jednání RM schvaluje termíny jednání RM: 
     25.05.2015 ve 14:00 hod.  

     08.06.2015 ve 14:00 hod.  
   29.06.2015 ve 14:00 hod.  
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            Ing. Michael Forman, v.r.             Ing. Hana Kalná, v.r.  
           starosta města                         místostarosta města      

 

 


