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Město Horažďovice 
Usnesení  

z  20.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 05.10.2015 

 
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 19. schůze  
RM ze dne 14.09.2015  

2. v záležitosti stavby „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí Horažďovice": 

a) schvaluje vypracování projektové dokumentace stavby dle předložené studie 

b) rozhodla o výjimce z vnitřní směrnice č. 4/2014, upravující postup při zadávání VZ malého 
rozsahu na zpracování projektové dokumentace a související inženýrské činnosti stavby 
Rekonstrukce Mírového náměstí, Horažďovice  

c) schvaluje návrh zadávací dokumentace na zpracování projektové dokumentace a související 
inženýrské činnosti stavby Rekonstrukce Mírového náměstí, Horažďovice včetně 
specifikovaných příloh  

d) schvaluje seznam projektových společností, které budou vyzvány k podání nabídky  

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

3. schvaluje smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (příjemce) a 
Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň (poskytovatel dotace) o poskytnutí účelové 
dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015 na akci „Třebomyslice – 
oprava vodní nádrže“ ve výši 300.000 Kč a schvaluje přijetí účelové dotace – za realizaci usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. schvaluje podání žádosti Státnímu fondu životního prostředí ČR, se sídlem Olbrachtova 2006/9, 
Praha 4 (poskytovatel dotace) o prodloužení termínu ukončení realizace akce „Kulturní dům 
Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří“ reg.č. IS SFŽP: 14192813 do 31.12.2015 – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. v záležitosti akce  „Oprava dvora při ZŠ Komenského“: 

a) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(objednatel) a Petrem Drázdou, U Jatek 1150, Horažďovice (zhotovitel), jejímž předmětem je 
realizace akce za nabídkovou cenu 196.611,72 Kč bez DPH (237.901 Kč vč. DPH) 

b) schvaluje přesun 237.901 Kč vč. DPH z neinvestiční rozpočtové rezervy na financování akce 
„Oprava dvora při ZŠ Komenského“, který bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 11 

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

6. schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 3115/5 ostatní plocha jiná plocha o výměře 118 m2 v k.ú. 
Horažďovice pro výstavbu rodinného řadového domu a záměr budoucího odprodeje pozemků p.č. 
3115/3 ostatní plocha jiná plocha o výměře 134 m2 a p.č. 3115/4 ostatní plocha jiná plocha o výměře 
56 m2 v k.ú. Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním 
záměru odprodeje a záměru budoucího odprodeje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje záměr odprodeje pozemků st.p.č. 281/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 142 m2 a 
p.č. 2484/3 zahrada o výměře 77 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic pro …………….. , ………………….. 
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a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje  – za 
realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. v záležitosti změny užívání pozemku p.č. 2909 v k.ú. Horažďovice bere na vědomí příslušnou 
žádost a upozorňuje žadatele, že se na pozemku nachází technická infrastruktura – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 2764/42 vodní plocha o výměře 9 977 m2 v k.ú. 
Horažďovice a  pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru 
pronájmu – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města        

10. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části st.p.č. 12/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 0,8 
m2 v k.ú. Horažďovice mezi Zdeňkem Novotným, U Veselských 89, Staré Hodějovice (pronajímatel) 
a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (nájemce) za nájemné ve výši 1 Kč/rok na 
dobu určitou do 31.12.2021 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   

11. schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti k akci „Horažďovice Předměstí – kanalizace“ mezi 
Plzeňským krajem s právem hospodařit pro Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, příspěvková 
organizace, Škroupova 18,  Plzeň (strana povinná) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (strana oprávněná) na dobu životnosti stavby a bezúplatně – za realizaci usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem p.č. 1192/5 trvalý travní porost o výměře 179 m2 v k.ú. 
Zářečí u Horažďovic mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) a 
manželi …………….... , ………………. , …………….. (nájemci) za cenu 9 Kč/m2 pozemku – za 
realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. v záležitosti směny pozemků mezi městem Horažďovice a manželi Bednarikovými:  

a) revokuje usnesení 89. RM ze dne 28.07.2014, bod č. 8 

b) schvaluje záměr směny pozemků ve vlastnictví města Horažďovice část p.č. 1047/12 orná 
půda o výměře cca 654 m2, p.č. 1049/2 ost.plocha neplodná půda o výměře 113 m2, p.č. 
1050/37 trvalý travní porost o výměře 13 m2, p.č. 1050/2 trvalý travní porost o výměře 9 m2, 
p.č. 1050/3 trvalý travní porost o výměře 23 m2, p.č. 1050/4 trvalý travní porost o výměře 25 
m2, p.č. 1050/5 trvalý travní porost o výměře 24 m2, p.č. 1050/6 trvalý travní porost o výměře 
23 m2, p.č. 1050/7 trvalý travní porost 22 m2, p.č. 1050/8 trvalý travní porost o výměře 24 m2, 
p.č. 1050/9 trvalý travní porost o výměře  23 m2, p.č. 1050/10 trvalý travní porost o výměře 22 
m2, p.č. 1050/11 trvalý travní porost o výměře 23 m2, p.č. 1050/12 trvalý travní porost o výměře 
24 m2, p.č. 1050/13 trvalý travní porost o výměře 23 m2, p.č. 1050/14 trvalý travní porost o 
výměře 24 m2, p.č. 1050/15 trvalý travní porost o výměře 24 m2, p.č. 1050/39 trvalý travní 
porost o výměře 90 m2, p.č. 1050/16 trvalý travní porost o výměře 28 m2, p.č. 1050/17 trvalý 
travní porost o výměře 25 m2, p.č. 1050/18 trvalý travní porost o výměře 23 m2, p.č. 1050/19 
trvalý travní porost o výměře 24 m2, p.č. 1050/20 trvalý travní porost o výměře 21 m2, p.č. 
1050/21 trvalý travní porost o výměře 20 m2, p.č. 1050/22 trvalý travní porost o výměře 19 m2, 
p.č. 1050/23 trvalý travní porost o výměře 19 m2, p.č. 1050/24 trvalý travní porost o výměře 21 
m2, p.č. 1050/25 trvalý travní porost o výměře 25 m2, p.č. 1050/26 trvalý travní porost o výměře 
28 m2, p.č. 1050/27 trvalý travní porost o výměře 31 m2, p.č. 1050/56 trvalý travní porost o 
výměře 19 m2 vše v k.ú. Horažďovice za část pozemků ve vlastnictví manželů Libuše a Petra 
Bednarikových, Komenského 666,  Horažďovice, p.č. 1069/13 orná půda, p.č. 1069/14 orná 
půda, p.č. 1069/15 orná půda, p.č. 1065/1 vodní plocha, p.č. 1064/1 orná půda o celkové 
výměře cca 1 486 m2 vše v k.ú. Zářečí u Horažďovic a pověřuje MěÚ,  odbor investic, rozvoje 
a majetku města zveřejněním záměru směny a vyhotovením geometrického plánu 

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

14. souhlasí s uložením kabelů NN do pozemků města p. č. 605/10 v k. ú. Třebomyslice u Horažďovic 
dle žádosti ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené Ing. Miroslavem Steinerem, Plzeňská 803, Klatovy  za 
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podmínky, že bude uzavřena smlouva o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene, prostor 
staveniště bude protokolárně převzat zhotovitelem stavby od zástupce Technických služeb 
Horažďovice, po dokončení stavby budou povrchy obnoveny z jednoho materiálu a budou 
protokolárně předány zástupci Technických služeb Horažďovice – za realizaci usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. bere na vědomí návrh koncepce zpracované podle § 10e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů k akci „Plán pro zvládání 
povodňových rizik v povodí Labe“ – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

16. souhlasí s úplnou uzavírkou provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na p.č. 367/9 v k.ú. 
Babín u Horažďovic z důvodu provádění výkopových prací při realizaci stavby s názvem „Babín, 
ranč – přípojka NN“ ve dnech 09.10.2015 – 16.10.2015 s tím, že stavebník zajistí přístup vlastníkům 
nemovitosti čp. 38 v Babíně – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města         

17. schvaluje souhlas vlastníka nemovité věci s provedením technického zhodnocení nájemcem – 
rozšíření datových sítí k instalaci platebních terminálů pro platební karty v předpokládané výši 
17.500  Kč v nebytovém prostoru Mírové náměstí čp. 2,  Horažďovice, nájemce Česká pošta, s.p., 
Politických vězňů 909/4, Praha 1 s podmínkou, že v případě ukončení nájemního vztahu 
pronajímatel zůstatkovou cenu nájemci neuhradí a bude trvat na uvedení objektu do původního 
stavu – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

18. schvaluje z důvodu rekolaudace části nebytových prostor  Blatenská 311, Horažďovice s platností 
od 01.10.2015:  

a) dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 01.12.2014 týkající se snížení výměry pronajatých 
nebytových prostor na rozlohu 51,20 m2 nájemci Evě Kropáčkové (kadeřnictví) 

b) dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 23.02.2015 týkající se snížení výměry pronajatých 
nebytových prostor na rozlohu 32,20 m2 nájemci Martině Markové (pedikúra) 

c) dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 31.03.2015 týkající se snížení výměry pronajatých 
nebytových prostor na rozlohu 35,60 m2 nájemci Martině Baarové (poradna) 

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

19. 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 1.000 Kč/měsíc vždy k  25. 
dni běžného kalendářního měsíce, poprvé v říjnu 2015, zároveň bude placeno běžné měsíční 
nájemné bytu – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

20. schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .. (1+1), ……………….. , Horažďovice s ……………. 
…………….., ……………..  , ………………  k 31.10.2015 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

21. provádí rozpočtové opatření č. 11/2015, kterým se zvyšují příjmy o 720.750 Kč  a zvyšují výdaje o 
720.750 Kč – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

22. schvaluje smlouvu s Plzeňským krajem (poskytovatel) č. 31652015 o poskytnutí účelové dotace ve 
výši 155.334 Kč na částečnou  úhradu nákladů spojených se zajištěním poskytování pečovatelské 
služby prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních služeb v roce 2015 – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

23. v záležitosti dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti:  

a) schvaluje poskytnutí dotace na zajištění dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti pro 
dopravní výuku a výcvik žáků ZŠ v působnosti MěÚ Horažďovice ve výši 10.000 Kč 
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b) schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Horažďovice a státní 
příspěvkovou organizací – Centrum služeb pro silniční dopravu, nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Praha 1  

c) schvaluje zahrnout do rozpočtu na rok 2016 částku 10.000 Kč na aktivity BESIP pro základní 
školy v působnosti MěÚ Horažďovice 

      – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

24. schvaluje texty kronik částí obce  Třebomyslice, Horažďovická Lhota a Komušín za rok 2014 – za 
realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ,  odbor PPŠK  

25. v záležitosti 5. jednání kulturní komise:  

a) bere na vědomí zápis z 5. jednání kulturní komise 

b) bere na vědomí doporučení k projednání zákazu vodění psů do parkánu a zákaz vjezdu 
automobilů  

c) bere na vědomí horažďovická významná výročí 2016 

d) schvaluje termíny akcí 2016 

      – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK a místostarostka města  

26. schvaluje podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje o navýšení nejvyššího povoleného 
počtu žáků ve školní družině při ZŠ Komenského na 140 žáků v rejstříku škol a školských zařízení 
od 01.01.2016 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ,  odbor PPŠK  

27. v záležitosti příspěvkové organizace MŠ Loretská:  

a) schvaluje zařazení do finančního plánu pro rok 2015 nákup telefonu, včetně příslušenství ve 
výši 5.000 Kč, 2 ks notebooků v celkové hodnotě 27.000 Kč jako závazný ukazatel rozpočtu, 3 
ks fotoaparátů v celkové hodnotě 15.000 Kč jako závazný ukazatel rozpočtu 

b) schvaluje snížení neinvestičního příspěvku o 50.000 Kč a schvaluje poskytnutí investičního 
příspěvku ve výši 15.000 Kč na pořízení dlouhodobého hmotného majetku – elektrického 
sporáku v maximální výši 50.000 Kč s tím, že zbývající částka bude kryta prostředky  z fondu 
investic příspěvkové organizace. Úpravy budou zařazeny do rozpočtového opatření č. 11 

      – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ,  odbor PPŠK  

28. v záležitosti vyřazení majetku příspěvkových organizací: 

a) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení 
drobného dlouhodobého hmotného majetku Křesťanské MŠ v celkové pořizovací hodnotě 
29.942 Kč 

b) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení 
majetku MŠ Loretská v celkové pořizovací hodnotě 107.500 Kč, z toho samostatných movitých 
věcí v hodnotě 52.031 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě 55.469 Kč 

c) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení 
drobného dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Komenského v celkové pořizovací hodnotě 
105.027 Kč 

d) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení  
majetku ZŠ Blatenská v celkové pořizovací hodnotě 40.949 Kč, z toho drobného 
dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě 40.449 Kč a drobného dlouhodobého 
nehmotného majetku v hodnotě 500 Kč 

– za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ,  odbor PPŠK  

29. v záležitosti Městského úřadu Horažďovice: 
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a) souhlasí s investiční úpravou v budově Městského úřadu Horažďovice spočívající v rozšíření 
části klimatizace a zajištění opatření technické ochrany v rámci firemní bezpečnosti na 
podatelně a pokladně 

b) schvaluje zahrnutí výdajů  ve výši  200 tis. Kč do rozpočtového opatření  č. 11/2015 

      – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

30. schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 33,5 m2  v  čp. 71, Monsignora Fořta, Horažďovice 
Pavlu Kokoškovi, Radhostice 2, Čkyně za účelem podnikání – obchod – kamnářství s  platností  od 
01.11.2015  na dobu  neurčitou  s  tříměsíční  výpovědní  lhůtou  za  nájemné  ve výši 834,70 
Kč/m2/rok, schvaluje příslušnou nájemní smlouvu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města   

31. schvaluje mimořádný termín rady města dne 07.10.2015 v 17:00 hod. a ostatní termíny jednání RM: 
     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:          14.12.2015  v 18:00 hod. – kulturní dům 

       
 

 

 

          
 
.  
  

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

             starosta města                         místostarosta města      

 

 

 

 

 

 

 


