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Město Horažďovice 
Usnesení  

z  17.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 13.07.2015 

 
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 16. schůze  
RM ze dne 29.06.2015  

2. v záležitosti „Zateplení hasičské zbrojnice v Horažďovicích“:  

a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče STAFIS – KT s.r.o., Pačejov – nádraží 74, 
Horažďovice na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Zateplení hasičské zbrojnice Horažďovice“ zadávané dle § 18 obecné výjimky z působnosti 
zákona č. 137/2006 Sb.,  a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v 
OPŽP za nabídkovou cenu 2.351.053 Kč + DPH (2.844.774 Kč včetně DPH) 

b) schvaluje příslušnou smlouvu o dílo 

c) schvaluje přesun 2.844.774 Kč z nespecifikované investiční rezervy na akci „Zateplení 
hasičské zbrojnice v Horažďovicích“, který bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 8  

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

3. v záležitosti „Zateplení hasičské zbrojnice v Horažďovicích“: 

a) schvaluje příkazní smlouvu mezi Městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(příkazce) a společností GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, České Budějovice 
(příkazník), jejímž předmětem je výkon technického dozoru investora za nabídkovou cenu 
69.000 Kč + DPH (83.490 Kč včetně DPH) 

b) schvaluje přesun 83.490 Kč z nespecifikované investiční rezervy na akci „Zateplení hasičské 
zbrojnice v Horažďovicích“, který bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 8 

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

4. schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice a společností 
PREISWERT s.r.o., Karla Němce 977, Horažďovice na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „Výměna oken a dveří čp. 77 v Horažďovicích“ za nabídkovou cenu 
538.754 Kč bez DPH (celková cena  619.567 Kč včetně DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. zřizuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.o obcích na volební  období 2014 
– 2018 stavební komisi jako iniciativní a poradní orgán rady obce a jmenuje předsedu a členy této 
komise:   

 Komise stavební                    
Předseda: Ing. Arch. Jiří Kučera 

      Členové : Ing. Petr Meduna 
   Petr Kolář  
   Mg. Jiří Tichý 
   Ing. Martin Liška 
                             Mgr. Jindřich Šlechta 

 – za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města   
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6. schvaluje záměr odkupu části p.č. 2775/15 ostatní plocha jiná plocha o výměře 4812 m2 v k.ú. 
Horažďovice za cenu 570.000 Kč a doporučuje ZM projednat a schválit odkup části p.č. 2775/15 
ostatní plocha jiná plocha o výměře 4812 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 570.000 Kč a schvaluje 
přesun 68.012 Kč, který bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 8 – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. v záležitosti žádosti ……… ……….. ….schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 1778/3 
zahrada o výměře cca 210 m2 v k.ú. Horažďovice (dle zákresu v příloze č. 1) za cenu 300 Kč/m2 
s tím, že geometrický plán bude vyhotoven žadatelem a při zaměřování bude přítomen zástupce 
MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města zveřejněním záměru odprodeje – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

8. neschvaluje záměr odprodeje p.č. 2764/42 v k.ú. Horažďovice ……….. ……………. a pověřuje 
starostu města jednat s žadatelem o možném pronájmu pozemku za účelem údržby – za realizaci 
usnesení zodpovídá starosta města a MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. v záležitosti žádosti  ……………. ……… o odprodej pozemku:   

a) pověřuje starostu města jednáním s  ………….. ……………. o záměru odprodeje části p.č. 
1484/3 trvalý travní porost v k.ú. Horažďovice za podmínky zpracování dopravní studie 
připojení zadní části areálu „Grammer“  

b) pověřuje starostu města jednáním o koupi pozemku st. p. č. 245 o výměře 333 m2 v k. ú. 
Horažďovice  

c) pověřuje starostu města jednáním se  společností RoBiN OIL a Nábytek Roudová o 
připravovaném záměru  

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

10. schvaluje záměr pronájmu p.č. 1192/5 trvalý travní porost o výměře 179 m2 v k.ú. Zářečí u 
Horažďovic a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu 
– za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje dohodu o zrušení příkazní smlouvy na obstarání prací a výkonů souvisejících s přípravou 
a realizací stavby „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“ uzavřenou se 
společností  GPL – INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, České Budějovice – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. v záležitosti umístění WiFi zařízení na budově vodárny na Loretě souhlasí s umístěním zařízení 
společnosti ELISA Computer, s.r.o., ul. 5. května 112, Klatovy s tím, že umístění předmětného 
zařízení bude projednáno s nájemcem objektu, společností ČEVAK, a.s., Severní 8, České 
Budějovice, a bude umístěno a provozováno dle jejich podmínek – za realizaci  usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. revokuje usnesení 15. RM, bod č. 17, ze dne 15.06.2015 týkající se pronájmu nebytových prostor 
společnosti SUNHILL Best of Cotton s.r.o., Podbranská 57, Horažďovice v čp. 372, Strakonická 
ulice, Horažďovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

14. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 4, Mírové náměstí, 
Horažďovice mezi Hüseyinem Kanilgou, U Výstaviště 230/11, Praha 7 - Holešovice (nájemce) a 
městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) ke dni 30.06.2015 a ukládá 
MěÚ,  odboru investic, rozvoje a majetku města zveřejnit záměr pronájmu – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. bere na vědomí výpověď nájmu nebytových prostor v  čp. 71, Monsignora Fořta,  Horažďovice 
(prodejna) podanou nájemkyní Monikou Bernardovou, bytem Všeruby 133. Nájemní vztah skončí 
uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty ke dni 30.09.2015 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  
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16. v záležitosti pronájmu bytu č. … , ……………………, Horažďovice:  

a) schvaluje pronájem bytu č. …. , ……………….. , Horažďovice nájemci ……………… 
………….. s platností od 01.07.2015 na dobu určitou do 31.01.2016 za nájemné 39,97 Kč/m2 

b) schvaluje Dohodu o srážkách ze mzdy k zajištění a úhradě peněžitého dluhu ve výši 12.936 
Kč mezi městem Horažďovice ………… …………….  a Terasem Horažďovice, s.r.o. 

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

17. v bytových záležitostech:  

a) schvaluje pronájem bytu č. …. (garsoniéra), ……………….. , Horažďovice – DPS –  ………..  
…………………, …………………….., Horažďovice s platností od 01.08.2015 na dobu neurčitou 
za nájemné 30 Kč/m2 

b) schvaluje pronájem bytu č. …  (garsoniéra), ……………….. , Horažďovice – DPS –  ………… 
……………..,  ……………….. s platností od 01.08.2015 na dobu neurčitou za nájemné 30 
Kč/m2 

c) schvaluje pronájem bytu č. 5 (garsoniéra), …………………. , Horažďovice – DPS –  
…………….. … , ………………, …………….. s platností od 01.08.2015 na dobu neurčitou za 
nájemné 30 Kč/m2 

d) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .., ………………., Horažďovice s  ………… 
…………, ………………, Horažďovice   k 31.07.2015 

e) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .., ……………….. ,  Horažďovice s manželi 
……….. a  ……….. ………….. , ………….. , …………….. k 31.08.2015  

f)  schvaluje  pronájem bytu č 15 (4+1), Mayerova 1062, Horažďovice manželům …………..  a 
……………. ………….. , ……………….. , Horažďovice s platností od 01.08.2015 na dobu 
neurčitou za nájemné 40,85 Kč/m2 

g) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .. , ………………………, Horažďovice s manželi  
………….  a ………..   …………… , ………………….. , Horažďovice k 31.08.2015 

h) schvaluje pronájem bytu č. …  (2+1), ……………….. , Horažďovice manželům ………..  a 
…………. …………… , …………………, …………….. s platností od 01.08.2015 na dobu 
určitou do 31.07.2017 za nájemné 39,97 Kč/m2 za podmínky, že před podpisem smlouvy bude 
doložen doklad o tom, že manželé …………. nemají vlastnické nebo spoluvlastnické a jemu 
obdobné právo k bytu ani k bytovému nebo rodinnému domu 

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

18. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Čsl. legií 
37, Klatovy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava 
vybraných kanalizačních přípojek čp. 704-705, 706, 707-708, 710-711 v Horažďovicích“  zadávané 
dle § 18 obecné výjimky ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 
za nabídkovou cenu 888.582 Kč bez DPH (celková cena 1.075.184 Kč včetně DPH) a schvaluje 
příslušnou smlouvu o dílo – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

19. schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo na administrativní řízení projektu „Prácheňské marionety – 
oživlá lidová kultura“ se společností Šumavaplan, spol. s r.o., Újezd 19/409, Praha 1, IČ: 49787454, 
který mění fakturační podmínky – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

20. schvaluje Tělocvičné jednotě Sokol Horažďovice, Tyršova 352, Horažďovice, IČ 48353175, 
prominutí úroku z prodlení ve výši 1 % z dlužné částky denně za 24 dnů tj. celkem  6.000 Kč 
stanoveného dle článku 6 smlouvy o půjčce ze dne 03.07.2012 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, finanční odbor  

21. v záležitosti  užívání části nebytových prostor v Křesťanské MŠ: 
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a) souhlasí s předloženou „Smlouvou o užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi 
Křesťanskou MŠ a Vladimírou Brabcovou, Zářečská 651, Horažďovice 

b) souhlasí s předloženou „Smlouvou o užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi 
Křesťanskou MŠ a Orin, o. s., Na Břehu 298, Katovice  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

22. v souladu s ustanovením § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, souhlasí s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osoby užívající byty 
níže uvedené osoby, bydlící v ubytovacím zařízení: Veros Centrum Vigeo s.r.o., náměstí 14. října 
1307/2, Praha - Smíchov, IČ 28980701, provozovna - Strakonická 945,  Horažďovice: 

1)   ……………………………………….. 

2)   ……………………………………….. 

3)   ……………………………………….. 

4)   ……………………………………….. 

5)   ……………………………………….. 

6)   ……………………………………….. 

7)   ……………………………………….. 

8)   ……………………………………….. 

9)   ……………………………………….. 

10) ……………………………………….. 

      společně posuzované osoby: 

      ……………………………………….. 

      ……………………………………….. 

      ………………………………………..    

11) ……………………………………….. 

       společně posuzované osoby: 

       ……………………………………….. 

12) ……………………………………….. 

      společně posuzované osoby: 

      ……………………………………….. 

      ……………………………………….. 

      ……………………………………….. 

13) ……………………………………….. 

      společně posuzované osoby: 

      ……………………………………….. 

     ……………………………………….. 

      ……………………………………….. 

      ……………………………………….. 

14) ……………………………………….. 
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      za podmínky, že souhlas je udělen pouze do 31.12.2015 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

23. provádí rozpočtové opatření č. 8/2015, kterým se zvyšují příjmy o 105.900 Kč a zvyšují výdaje o 
105.900 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

24. schvaluje dotaci Dobrovolnému svazku obcí Horažďovicko, IČ 02270935, Mírové náměstí 1, 341 01 
Horažďovice, na spolufinancování pořízení kompostérů pro občany ve výši 37.547 Kč a schvaluje 
příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
finanční odbor  

25. v záležitosti jednání RM schvaluje termíny jednání RM: 
     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      

 

 

 

 


