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Město Horažďovice 
Usnesení  

z  16.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 29.06.2015 

 
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 15. schůze  
RM ze dne 15.06.2015  

2. ve věci „Oprava vybraných chodníků a dvora při ZŠ Komenského (II.) “: 

a) neschvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(objednatel) a společností Silnice Nepomuk s.r.o., U Pošty 513, Nepomuk, IČ: 26342812 
(zhotovitel), jejímž předmětem je realizace akce za nabídkovou cenu 498.000 Kč + DPH, 
(celková cena včetně DPH 602.580 Kč)  

b) rozhodla o  zrušení výběrové řízení  

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

3. ve věci  „Oprava vodní nádrže Třebomyslice“: 

a) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(objednatel) a společností PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004/I, Strakonice, 
IČ: 47239743 (zhotovitel), jejímž předmětem  je  prodloužení kanalizace a udržovací práce na 
vodní nádrži za nabídkovou cenu 906.886 Kč + DPH (celková cena včetně DPH 1.097.332 Kč)  

b) schvaluje přesun 188.703 Kč včetně DPH z  nespecifikované investiční rezervy na 
prodloužení kanalizace a přesun 908.629 Kč včetně DPH na udržovací práce na vodní nádrži 
z nespecifikované neinvestiční rezervy, který bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 6 

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

4. neschvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 101/1 v k.ú. Horažďovice v délce cca 7 metrů – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. bere na vědomí žádost obyvatel části obce Třebomyslice o prodloužení trasy veřejného osvětlení a 
zřízení nového osvětlovacího bodu na vjezdu do obce a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zařadit tuto investici do investičního plánu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. neschvaluje prodloužení termínu dokončení díla stavby „Rekonstrukce obecního areálu, 
Horažďovická Lhota“ dle žádosti společnosti STAFIS – KT, s. r. o., Pačejov – nádraží 74  – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 07.09.2007 mezi společností Teraso 
Horažďovice, s.r.o., Blatenská 587, Horažďovice (pronajímatel) a městem Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, Horažďovice (nájemce), kterým se mění výměra pronajatých pozemků – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. bere na vědomí zahájení  zjišťovacího  řízení  k záměru podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších  
předpisů ke koncepci „Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje pro období 2016 – 2026“ – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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9. bere na vědomí zahájení správního řízení ve věci opravy chyby v katastrálním operátu týkající se 
Mlýnského náhonu v Horažďovicích  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

10. souhlasí s úplnou uzavírkou provozu na místní komunikaci ulice Okružní v Horažďovicích, v úsecích 
dle doložené situace z důvodu pořádání cyklistického závodu „Horažďovické kolo“, dne 05.09.2015 
od 08:00 do 14:00 hodin s tím, že akce bude dostatečně zajištěna řádně vybavenou a poučenou 
pořadatelskou službou a bude umožněn vjezd vozidlům IZS – za  realizaci  usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. v záležitosti nebytových prostor v Blatenské ul. 311, Horažďovice:  

a) schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 
1, Horažďovice (pronajímatel) a společností RK KLIKA s.r.o., Sladkovského 2727/51, Plzeň-
Východní Předměstí (nájemce) na nebytové prostory v prvním nadzemním podlaží čp. 311 
Blatenská ulice v Horažďovicích ke dni 30. 06.2015 

b) schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o zapojení do systému zavedeného obcí pro nakládání 
s komunálním odpadem mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice a 
společností RK KLIKA s.r.o., Sladkovského 2727/51, Plzeň-Východní Předměstí ke dni 
30.06.2015 

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

12. ve věci stavby „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích": 

a) schvaluje dohodu o zrušení smlouvy o dílo na výkon koordinátora BOZ na staveništi  
stavby „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“ uzavřenou s 
Václavem Palivcem, Říční 186, Katovice 

b) přijala nabídku Václava Palivce, Říční 186,  Katovice na výkon koordinátora BOZ na staveništi 
po dobu pozastavení stavby „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“ 
ve výši 2.000 Kč/za každý započatý měsíc výkonu + DPH a schvaluje příslušnou smlouvu o 
dílo 

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

13. provádí rozpočtové opatření č. 6/2015, kterým se zvyšují příjmy o 701.020 Kč a zvyšují výdaje o 
701.020 Kč – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

14. souhlasí s užíváním veřejného prostranství před Restaurací Na Růžku, Horažďovice, Tyršova 353 
na zřízení letní terasy s podmínkou, že bude povoleno zvláštní užívání pozemní komunikace MěÚ, 
odborem dopravy a silničního hospodářství – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

15. schvaluje dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem, a to na maximální 
počet 28 dětí ve třídě MŠ Loretská na dobu neurčitou s podmínkou, že zvýšení počtu dětí nebude na 
újmu kvalitě vzdělávací činnosti, budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nebude 
překročena cílová kapacita – celkem 127 dětí – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

16. neschvaluje dotaci Fotbalovému klubu Horažďovice o.s., IČ 69981981 na  dofinancování nákupu  
bezpečných branek – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

17. schvaluje změnu účelu poskytnuté dotace  SDH Horažďovická Lhota, IČ: 65579127, na akci 55. 
výročí založení SDH – pronájem stanu a propagaci oslav a schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

18. schvaluje smlouvu k  plnému provozování a využívání služby SMS InfoKanál (specializovaný 
systém pro komunikaci) od poskytovatele služby Divize SMS InfoKanál, KONZULTA Brno, a.s., 
Václavské nám. 19,  Praha 1, IČ: 25 54 80 85, DIČ: CZ 25 54 80 85 a městem Horažďovice – za 
realizaci usnesení zodpovídá starosta města  
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19. schvaluje smlouvu  mezi městem Horažďovice a Lubošem Lvem, Suvorovova 616/IV, Klatovy o 
zprostředkování reklamy Aquaparku  v  INFORMAČNÍ BROŽUŘE  formou slevových kuponů na 
dobu od 01.07.2015 do 28.02.2016 – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Aquapark 

20. schvaluje darovací smlouvu  na movitou věc (Jaroslav Šerých: Bez názvu, litografie/papír, rozměr 
31 x 24,5 cm, signováno vpravo dole, datováno 2012, věnování ke sv. biřmování) mezi městem 
Horažďovice a Dr. Tomášem  Hájkem, Dobrotice 25 – za realizaci usnesení zodpovídá organizační 
složka Městská knihovna  

21. schvaluje smlouvu o reklamě mezi městem Horažďovice (obstaratel) a firmou Elika spol. s r.o., 
Strakonická 363,  Horažďovice  (objednatel) při akci Děti a čtení 2015 za odměnu 2.420 Kč –  za 
realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna  

22. v záležitosti poskytnutí daru na projekt Děti a čtení 2015 a Seniorům Dokořán 2015: 

a) schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice (obdarovaný) a Václavem Burdou, 
Otavská 1031, Horažďovice (dárce) - dar ve výši 1.000 Kč 

b) schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice (obdarovaný) a spol. INKA - Kareš 
spol. s r.o., Blatenská 586, Horažďovice   (dárce) -  dar ve výši 3.000 Kč 

c) schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice (obdarovaný) a spol. Brabec, Mlýn 
Horažďovice – Zářečí s.r.o., Zářečská 651, Horažďovice (dárce) - dar ve výši 1.000 Kč 

d) schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice (obdarovaný) a spol. Ovag s.r.o., 
Předměstí 447 (dárce) - dar ve výši 1.000 Kč 

 –  za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna  

23. schvaluje podání žádosti Základní školy Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy 
s projektem Technika má zelenou“ do programu  „Podpora polytechnické výchovy v mateřských a 
základních školách v Plzeňském kraji v roce 2015“, případné přijetí dotace  na účet města č. 94-
5315351/0710 ČNB, pobočka Plzeň a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 a §  28 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů – za 
realizaci usnesení zodpovídá odbor PPŠK  

24. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Pasport vybraných 
vodních děl a povolení k nakládání s vodami“ uzavřené s Ing. Jiřím Täglem, Měchurova 354, 
Klatovy, jehož předmětem je přerušení prací do doby majetkoprávního vypořádání staveb a změna 
platebních podmínek – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

25. bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí (poskytovatel 
dotace) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11  v rámci 
OPŽP vztahující se k projektu „Kulturní dům Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří“, 
identifikační číslo EIS 14192813 a schvaluje potvrzení o přijetí dotace na základě výše uvedeného 
Rozhodnutí – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

26. v záležitosti kácení zeleně:  

a) schvaluje kácení 1 ks lípy v Panské zahradě na p. č. 1179/1 v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

b) schvaluje kácení 6 ks smrků, 6 ks lip a 7 ks javoru v parku Ostrov na parcele č. 1083/1 a 1085 
v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

c) schvaluje kácení 3 ks lip na Tržišti na parcele č. 232/2 v k. ú. Horažďovice 

d) schvaluje kácení 3 ks jasanů u cyklostezky na parcele č. 1193/1 v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

e) schvaluje kácení 1 ks lípy na „novém“ hřbitově na parcele č. 2814/1 v k. ú. Horažďovice 

f) schvaluje kácení 4 ks olší a 3 ks javorů na břehu mlýnského náhonu na parcele č. 1192/2 
v k.ú. Zářečí u Horažďovic 
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g) neschvaluje pokácení 1 ks borovice u DPS 2 na parcele č. 178/2 v k. ú. Horažďovice 

 – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

27. jmenuje s účinností od 01.08.2015 na dobu neurčitou Bc. Jitku Černou, Malý Bor 10 ředitelkou 
Mateřské školy Horažďovice, Loretská ul. 935, okres Klatovy – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK  

28. schvaluje termíny jednání RM: 
     13.07.2015 ve  14:00 hod.      

   17.08.2015 ve 14:00 hod. 
              07.09.2015 ve 14:00 hod. 
   21.09.2015 ve  14:00 hod. 
   05.10.2015 ve 14:00 hod. 

 

  
            
 
.  
  

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

           starosta města                         místostarosta města      

 

 

 


