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Město Horažďovice 
Usnesení  

z  18.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 17.08.2015 

 
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 17. schůze  
RM ze dne 13.07.2015  

2. ve věci provedení záchranného archeologického výzkumu II. v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce 
a revitalizace Mírového náměstí“ v Horažďovicích:  

a) rozhodla o vyloučení uchazeče ZIP o.p.s, Tomanova 3-5, Plzeň z účasti v zadávacím řízení 
veřejné zakázky malého rozsahu na provedení záchranného archeologického výzkumu II. 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“ 
zadávané dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve zjednodušeném podlimitním 
řízení na základě ustanovení § 76 odst. 6 z důvodu, že uchazeč předložil nabídku se zjevnou 
početní chybou, která ovlivnila celkovou výši nabídkové ceny 

b) rozhodla o přijetí nabídky uchazeče ARCHAIA Jih o.p.s., třída Míru 144, Český Krumlov na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na provedení záchranného archeologického 
výzkumu II. v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v 
Horažďovicích“  zadávané dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve 
zjednodušeném podlimitním řízení za nabídkovou cenu 978.450 Kč + DPH (1.183.924 Kč vč. 
DPH) a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo  

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

3. revokuje usnesení 17. RM, bod č. 11,  ze dne 13.07.2015 a 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  

4. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování architektonického návrhu stavby 
„Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí Horažďovice“ uzavřené se společností Atelier 25, 
s.r.o., Na Usedlosti 367/21, Praha 4, jehož předmětem je změna názvu a sídla společnosti a dohoda 
o vyrovnání autorských práv – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

5. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce obecního areálu, 
Horažďovická Lhota“ uzavřené se společností  STAFIS – KT, s. r. o., Pačejov – nádraží 74, jehož 
předmětem je změna rozsahu díla a snížení ceny o 336.199 Kč + DPH – za realizaci usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje záměr směny části p.č. 22 o výměře cca 8 m2 (ve vlastnictví  ………………….) za část 
p.č. 29 o výměře cca 23 m2, p.č. 1576 o výměře cca 41 m2 (ve vlastnictví města Horažďovice) vše 
v k.ú. Veřechov, za cenu 50 Kč/m2 pozemku v rámci přípravy projektové dokumentace „Vodní nádrž 
ve Veřechově na pozemku p.č. 29 v k.ú. Veřechov“ a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru směny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
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7. doporučuje ZM projednat a schválit záměr bezúplatného převodu zemědělských pozemků p.č. 
223/1, p.č. 223/14 v k.ú. Horažďovice od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha-
Žižkov – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. v záležitosti  stavby „Kolumbárium Horažďovice“: 

a) rozhodla o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Kolumbárium Horažďovice“ 
zadávané dle §18 obecné výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb. v souladu s bodem 
2.1. zadávacích podmínek 

b) pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města realizovat opakovanou veřejnou 
zakázku malého rozsahu se sníženým rozsahem dodání plechových dvířek kolumbárií 

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

9. schvaluje smlouvu o připojení k distribuční soustavě mezi městem Horažďovice a společností RWE 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem v rámci akce „Plynovodní přípojka pro jihovýchodní 
křídlo čp. 11" – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

10. schvaluje kanalizační řád města Horažďovice rozšířený o novou kanalizaci v Předměstí – za 
realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. bere na vědomí návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna 
Jihozápad – CZ03  – 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 ke koncepci „Plán odpadového 
hospodářství Plzeňského kraje na období 2016 – 2026“ – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje dohodu o ukončení  nájmu nebytových prostor Mírové náměstí 19, Horažďovice 
(administrativní prostory – archeologický výzkum) s nájemcem ZIP o.p.s., Tomanova 3-5, Plzeň ke 
dni 11.08.2015 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. souhlasí s podnájmem části nebytových prostor v  čp. 11, Mírové náměstí, Horažďovice (Zverex) 
Jiřině Bednářové, Mírové náměstí 15, Horažďovice za účelem provozování psího salonu na dobu 
neurčitou s platností od 01.03.2015 za podmínky, že budou respektována ustanovení nájemní 
smlouvy ze dne 27.03.2000, později dotčené dodatkem č.  1 účinným od 01.04.2009, dodatkem č. 2 
ze dne 16.12.2009, dodatkem č. 3 ze dne 30.12.2014 a dodatkem č. 4 ze dne 29.07.2015, bere na 
vědomí smlouvu o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi Alenou Svrčinovou, Mayerova 
262, Horažďovice (nájemce)  a Jiřinou Bednářovou, Mírové náměstí 15, Horažďovice (podnájemce) 
jako přílohu k platné nájemní smlouvě ve znění pozdějších dodatků – za realizaci usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 77 m2  v  čp. 77,  ulice Prácheňská, Horažďovice  
…………………, ………………………, Horažďovice za účelem skladovacích prostor s platností  od 
01.09.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 180 Kč/m2/rok,  
schvaluje příslušnou nájemní smlouvu – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

16. schvaluje dle § 2288 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku výpověď  nájmu bytu ……….. ……….., 
nájemci bytu č. .., …………………, Horažďovice s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počne plynout 
prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

17. schvaluje splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek s …………….. ……, nájemcem bytu č. .., 
…………………., Horažďovice na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění poskytovaná 
s užíváním bytu, příslušného úroku z  prodlení a poplatku z  prodlení ve výši 2.000 Kč/měsíc vždy k 
25. dni běžného  kalendářního měsíce, poprvé v srpnu 2015, zároveň bude placeno běžné měsíční 
nájemné bytu – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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18. v záležitosti žádosti o odstranění tvrdosti podmínek pronájmu obecních bytů – DPS:  

a) bere na vědomí žádost o odstranění tvrdosti podmínek podanou ………… …………… 

b) neschvaluje udělení výjimky a zařazení žádosti ……………. ………. o umístění v DPS do 
evidence seznamu uchazečů o pronájem obecního bytu – DPS 

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

19. v bytových záležitostech:  

a) schvaluje pronájem bytu č. .. (garsoniéra), …………………, Horažďovice – DPS –  
……………. ………….., ……………….. s platností od 01.09.2015 na dobu neurčitou za 
nájemné 30 Kč/m2  

b) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .., …………………, Horažďovice s …………. 
……….., ……………….. , Horažďovice k 30.09.2015 

c) schvaluje pronájem bytu č. … (garsoniéra), ………………….., Horažďovice – DPS – 
…………… ……………, ………………….Horažďovice s platností od 01.09.2015 na dobu 
neurčitou za nájemné 30 Kč/m2 

d) schvaluje pronájem bytu č. … (2+KK), …………………….., Horažďovice – …………… …….., 
…………….  s platností od 01.09.2015 na dobu určitou do 31.12.2016 za nájemné 39,97 Kč/m2 

e) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ………………….., Horažďovice manželům ……….. ….a 
………………………, ……………….. , Horažďovice s platností od 01.09.2015 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  

f) schvaluje prodloužení  nájmu bytu č. .., ……………………., Horažďovice  (tzv. opakovaný 
pronájem) na dobu dvou let od 01.09.2015 do 31.08.2017 (ve smyslu usnesení RM č. 51/26 ze 
dne 27.08.2008)………… …………, ……………………., Horažďovice 

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

20. schvaluje převést volné finanční prostředky ve výši 20 mil. Kč na účet s tříměsíční výpovědní lhůtou 
u J&T Banky, a.s., Pobřežní 14, Praha 8,  IČ 47115378 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, 
finanční odbor  

21. provádí rozpočtové opatření č. 9/2015, kterým se zvyšují příjmy o 10.171.970 Kč a zvyšují výdaje o 
10.171.970 Kč – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

22. schvaluje smlouvu o zajištění komplexních finančních služeb s Českou spořitelnou, a.s., 
Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 45244782, kterou dojde ke snížení bankovních poplatků – za 
realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

23. schvaluje dotaci Centru pro komunitní práci západní Čechy, IČ 69461091 se sídlem Americká 29, 
Plzeň na spolufinancování projektu KOMPAS – KOMUNIKACE A PARTICIPACE 
SAMOZŘEJMOSTÍ ve výši 33.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

24. schvaluje směrnici č. 3/2015 o schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací – 
za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

25. nesouhlasí se snížením nájmu restaurace v Aquaparku Horažďovice z důvodu uzavření areálu a 
restaurace v měsíci září 2015 na základě žádosti Dany Malé,  IČ: 69443483, Střelské Hoštice – za 
realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

26. pověřuje ředitelku příspěvkové organizace MŠ Loretská, Bc. Jitku Černou, aby v rámci Vnitřní 
směrnice č. 4/2014, upravující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, uzavírala a 
podepisovala smlouvy do celkové výše plnění v jednotlivém případě 50.000 Kč – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

27. v záležitosti žádosti ZŠ Komenského: 
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a) schvaluje splnění závazných ukazatelů neinvestičních výdajů pro rok 2015 ZŠ Komenského 
dle skutečnosti s tím, že tyto výdajové závazné ukazatele jako celek byly nedočerpány ve výši 
3.287 Kč, úspora bude ponechána v rozpočtu příspěvkové organizace 

b) schvaluje splnění závazného ukazatele investičních výdajů pro rok 2015 ZŠ Komenského dle 
skutečnosti s tím, že tento výdaj byl překročen ve výši 16.189 Kč a bude kryt z fondu investic 
příspěvkové organizace 

c) schvaluje zařazení do finančního plánu příspěvkové organizace ZŠ Komenského pro rok 2015 
nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku – akumulačních kamen a jejich úhradu 
v rámci schváleného neinvestičního příspěvku na rok 2015 

d) souhlasí s posílením fondu investic ZŠ Komenského ve výši 46.324 Kč převodem z rezervního 
fondu příspěvkové organizace na nákup dlouhodobého hmotného majetku – varného kotle dle 
schváleného finančního plánu  

      – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ,  odbor PPŠK  

28. schvaluje pro ZŠ Komenského odpisový plán pořízeného dlouhodobého hmotného majetku – mycí 
stroj Numatic TT3450 S v pořizovací hodnotě 71.709 Kč, s dobou odpisování 10 let (CZ-CPA 
27.90.11), elektrický kotel E-B-85/700 v pořizovací hodnotě 102.120 Kč, s dobou odpisování 10 let 
(CZ-CPA 27.51.24) a interaktivní set v pořizovací hodnotě 120.189 Kč, s dobou odpisování 10 let 
(CZ-CPA 26.40.34). Odpisy z výše uvedeného majetku provedené v letošním roce ve výši 18.153 Kč 
bude příspěvková organizace krýt ze schváleného neinvestičního příspěvku na rok 2015 – za 
realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ,  odbor PPŠK  

29. schvaluje pro ZŠ Blatenskou odpisový plán pořízeného dlouhodobého hmotného majetku – 
interaktivní tabule (soubor) v pořizovací hodnotě 112.000 Kč, s dobou odpisování 10 let (CZ-CPA 
27.40.34). Odpis majetku provedený v letošním roce ve výši 7.467 Kč bude příspěvková organizace 
krýt ze schváleného neinvestičního příspěvku na rok 2015 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ,  
odbor PPŠK  

30. stanoví plat ředitelce MŠ Loretská, Bc. Jitce Černé, dle přílohy návrhu usnesení. Platový výměr 
nabývá účinnosti 01.08.2015, je vydán 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 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ,  odbor 
PPŠK  

31. v záležitosti hospodaření s majetkem příspěvkových organizací: 

a) schvaluje směrnice pro hospodaření s majetkem příspěvkových organizací s účinností od 
18.08.2015 s tím, že se mění bod IV. Odpisování dlouhodobého majetku 

b) schvaluje ukončení platnosti směrnice pro hospodaření s majetkem příspěvkových organizací 
schválených usnesením RM č. 16/22 ze dne 23.05.2011 a RM č. 78/17 ze dne 05.02.2014 

 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ,  odbor PPŠK  

32. 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. Souhlas se 
vydává do 31.12.2015. 

   a) ………………………………… 
   b) ………………………………… 
   c) ………………………………… 
         společně posuzované osoby: 
        …………………………………  
   d) ………………………………… 
         společně posuzované osoby: 
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        ………………………………… 
   e) ………………………………… 
        společně posuzované osoby: 
       ………………………………… 
        ………………………………… 
        ………………………………… 
  ………………………………… 

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

33. bere na vědomí vyúčtování pečovatelské služby za 1. pololetí 2015 předložené Oblastní charitou 
Horažďovice – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

34. schvaluje Smlouvu o provozování Regionálního informačního centra Prácheňska platnou od 
01.08.2015 na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou – za realizaci usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK  

35. v záležitosti akce Zaostřeno na život dne 22.09.2015 pořádané Klubem Dok pro děti a mládež 
Horažďovice:  

a) souhlasí s konáním akce Zaostřeno na život dne 22.09.2015 od 13:00 do 19:00 hod. 
v zámeckém parku Parkán s podmínkou, že bude dostatečně zajištěna pořadatelská služba a 
pozemky budou po ukončení akce uvedeny do původního stavu 

b) schvaluje zapůjčení 15 ks pivních setů a 3 ks stanů 

      – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

36. na návrh tajemnice MěÚ Horažďovice, Ing. Ivany Duškové,  ve věci jmenování vedoucího odboru 
investic, rozvoje a majetku města Městského úřadu Horažďovice jmenuje Ing. Josefa Silovského 
vedoucím odboru investic, rozvoje a majetku města Městského úřadu Horažďovice  s platností od 
01.09.2015 – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

37. v záležitosti kácení zeleně:  

a) schvaluje kácení 3 ks smrku v parčíku u policie na parcele č.153/3 v k.ú. Horažďovice 

b) schvaluje kácení 3 ks javoru a 1 ks smrku v Loretské ulici na p. č. 832/44 v k.ú Horažďovice 

c) schvaluje kácení 2 ks jasanů v Parkánu na p. č. 25 v k. ú. Horažďovice 

      – za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka Technické služby   

38. schvaluje odpověď na Petici týkající se požadavku provedení kanalizace v Třebomyslické ulici, 
podanou dne 08.07.2015, prostřednictvím Advokátní kanceláře JUDr. Milana Bokra, Sady 
Pětatřicátníků 316/6, Plzeň – za  realizaci  usnesení  zodpovídá starosta města  

39. v záležitostech Městského muzea Horažďovice: 

a) schvaluje Ceník vstupného  do městského muzea s platností od 18.08.2015 

b) schvaluje přidělení nebytových prostor bývalé galerie „Califia“ ve prospěch Městského muzea 
Horažďovice 

       – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městské muzeum  

40. schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a firmou Rosa Computers – Václav Rosa 
(dárce) pro Městskou knihovnu Horažďovice na projekt Děti a čtení 2015 a Seniorům Dokořán 2015 
– za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka Městská knihovna  

41. schvaluje odprodej vyřazených knih a prodejní cenu vyřazených dokumentů v Městské knihovně 
Horažďovice:    

   sešity, brožury  2 Kč 
   knihy    5 Kč 
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 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka Městská knihovna  

42. schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z  Regionálního operačního 
programu NUTS II Jihozápad mezi Regionální radou regionu soudružnosti Jihozápad České 
Budějovice a městem Horažďovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka Městské 
muzeum  

43. schvaluje podání žádosti Státnímu fondu životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, Praha 4 
(poskytovatel dotace) o prodloužení termínu ukončení realizace akce „Rekonstrukce kotelny 
Peškova ulice – změna zdroje vytápění“ reg.č. IS SFŽP: 14229192 do 31.10.2015 – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

44. schvaluje termíny jednání RM: 
     14.09.2015 ve 14:00 hod. 

   05.10.2015 ve 14:00 hod. 
   19.10.2015 ve 14:00 hod. 
   09.11.2015 ve 14:00 hod. 
   30.11.2015 ve 14:00 hod.     
   21.12.2015 ve 14:00 hod.    
 
            a termíny jednání ZM: 23.09.2015  v 18:00 hod. – městský úřad   

    14.12.2015  v 18:00 hod. – kulturní dům 

 

 

 
          
 
.  
  

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

             starosta města                         místostarosta města      

 

 

 

 

 


