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Město Horažďovice 
Usnesení  

z  24.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 09.11.2015 

 
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 22. schůze  
RM ze dne 19.10.2015 a z 23. schůze RM ze dne 21.10.2015  

2. odkládá rozhodnutí týkající se záměru odprodeje dílu „a“ o výměře 8 m2 odděleného z p.č. 1153/4 a 
sloučeného do p.č. 1148/27 v  k.ú. Horažďovice …………. ……., ……………., …………..  do doby 
vyřešení vlastnických vztahů k nemovitostem – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

3. doporučuje ZM projednat a schválit odprodej st.p.č. 281/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
142 m2, p.č. 2484/3 zahrada o výměře 77 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic ………………….. , 
……………….  za cenu 550 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související a kupní smlouvu mezi 
městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a ………………… , ……………..  
(kupující) – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. odkládá záměr odprodeje části pozemku p.č. 191/6 ostatní plocha neplodná půda a st.p.č. 40 v k.ú. 
Svaté Pole u Horažďovic do doby projednání záležitosti s právním zástupcem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. v záležitosti žádosti manželů  ……….  a  ……….. , ……………….. , ………….. odkládá rozhodnutí 
týkající se záměru  odprodeje st.p.č. 1119 a části p.č. 1498/4 v k.ú. Horažďovice do vypořádání 
majetkových vztahů stavby na st.p.č. 1119 v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje přílohu SPU 540851/2015/504100/TichM/31591203 podle ust. § 6 zákona č. 503/2012 
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů pro Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, náměstí Generála 
Píky 8, Plzeň  týkající se pozemků p.č. 223/1, p.č. 223/14 v k.ú. Horažďovice  – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje pachtovní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(propachtovatel) a ……….. ……, ………………, ………………. (pachtýř) na propachtování části 
pozemků p.č. 832/98 orná půda o výměře 1 500 m2, p.č. 832/97 orná půda o výměře 832 m2, p.č. 
832/100 orná půda o výměře 6 780 m2 v k.ú. Horažďovice pro zemědělské účely za pachtovné ve 
výši 1.600 Kč/ha pozemku – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města          

8. v záležitosti připravované stavby „Zářečí u Horažďovic betonárna a sklad, k.ú. Zářečí u Horažďovic, 
p.č. 1052/13“ společností ZETES Kt, s.r.o.: 

a) schvaluje projektovou dokumentaci stavby pro územní rozhodnutí dle žádosti společnosti 
Macán projekce DS,  s.r.o., K letišti 441,  Klatovy za podmínky, že komunikace K2 bude místní 
komunikací a před podáním žádosti o stavební povolení bude uzavřena dohoda o 
majetkoprávním vypořádání 

b) souhlasí s poptáním společnosti Macán projekce DS,  s.r.o., K letišti 441, Klatovy na 
prodloužení komunikace na pozemku města 
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c) schvaluje navržený záměr majetkového vypořádání a pověřuje MěÚ,  odbor investic, rozvoje a 
majetku města projednáním se všemi účastníky 

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

9. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce kotelny Peškova ulice - 
změna zdroje vytápění“ uzavřené se společností  AVS STAV s.r.o., Koterovská 2062/136, Plzeň, 
jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 36.109 Kč + DPH – za realizaci usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Zateplení hasičské zbrojnice 
Horažďovice“ uzavřené se společností  STAFIS – KT s.r.o., Pačejov – nádraží 74, Horažďovice, 
jehož předmětem je změna rozsahu díla a snížení ceny o 38.390 Kč + DPH – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

11. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k akci „Horažďovice, 
Šumavská ulice – optická síť“ mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (povinný) 
a společností Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice (oprávněný) za jednorázovou 
náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě – za realizaci usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k akci „Horažďovice 
Předměstí - kanalizace“ mezi ………….. …, ………………., …………… (povinný) a městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (oprávněný), smlouva se zřizuje bezúplatně 
k pozemkům p.č. 1108/2, p.č. 1108/3, p.č. 1108/10, p.č. 1119/3 v k.ú. Horažďovice – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti k akci „Horažďovice Předměstí - 
kanalizace“ mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 
(povinný) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (oprávněný) za jednorázovou 
náhradu ve výši 15.000 Kč + DPH – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

14. neschvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 19.578 Kč za nesplnění dohodnutého termínu 
dokončení díla vypracování projektové dokumentace „Oprava vodních nádrží Komušín, 
Třebomyslice“ dle žádosti společnosti VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, Klatovy – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. souhlasí s  vedením objízdné trasy po pozemních komunikacích v zastavěném území obce 
Horažďovice při uzavírce silnice II/188 v ulici Plzeňská v době od 11.11.2015 do 13.11.2015 z 
důvodu opravy komunikace v části úseku mezi ulicemi Jiřího z Poděbrad - Jiráskova – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

16. schvaluje pronájem  části nebytových   prostor o výměře 44,3 m2  v prvním nadzemním podlaží 
Mírové náměstí 4, Horažďovice  společnosti ZIP o.p.s., Tomanova 3 – 5 č.p. 2424, 2645, Plzeň – 
Jižní Předměstí za účelem zajištění zázemí pro archeologický výzkum s platností  od 09.11.2015 na 
dobu určitou do 27.11.2015 za nájemné ve výši 600 Kč/m2/rok + DPH v zákonem stanovené sazbě a 
schvaluje příslušnou nájemní smlouvu – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

17. schvaluje pronájem části nebytových prostor o celkové výměře 514,07 m2 ve II. nadzemním podlaží 
Strakonická 372, Horažďovice společnosti SUNHILL Best of Cotton s.r.o., Podbranská 57, 
Horažďovice za účelem příručního skladu materiálu pro výrobu s platností od 16.11.2015 na dobu 
neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok + DPH v zákonem 
stanovené sazbě, schvaluje příslušnou nájemní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 
1, Horažďovice (pronajímatel) a společností SUNHILL Best of Cotton s.r.o., Podbranská 57, 
Horažďovice (nájemce) – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 
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18. schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor Loretská 1069, 
Horažďovice (prodejna - specializovaný maloobchod) mezi Janou Benediktovou,  Jiráskova 721, 
Horažďovice (nájemkyně) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) ke 
dni 15.11.2015 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

19. schvaluje  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání Mayerova 262, 
Horažďovice (prodejna nábytku) mezi Jaroslavou Koblihovou, Hollarova 956, Horažďovice 
(nájemkyně) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) ke dni 
31.12.2015 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

20. 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   

21. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), …………………., Horažďovice manželům ……….  a 
……………… …………… , ………………. , ………………. s platností od 01.12.2015 na dobu určitou 
do 31.12.2017 za nájemné  39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy pro roky 2015 a 2016 ve výši 
5,80 Kč/m2/měsíc – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

22. provádí rozpočtové opatření č. 13/2015, kterým se zvyšují příjmy o 300.000 Kč a zvyšují výdaje o 
300.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

23. schvaluje smlouvu o přezkoumání hospodaření se společností  ADU CZ, s.r.o., Zámostí 68,  
Malenice IČ: 62522078. Sjednaná cena za provedení přezkoumání činí 42.000 Kč bez DPH, tj. 
50.820 včetně DPH – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

24. doporučuje ZM schválit dotaci ve výši 148.900 Kč z rozpočtu města sdružení Hudba bez hranic, o. 
s., na Ševčíkovy hudební večery 2016 a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace Hudbě bez hranic, o.s., 
Sušice, IČ: 26555131 na Ševčíkovy hudební večery 2016 ve výši 148.900 Kč – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

25. schvaluje stanovení platových výměrů vedoucím organizačních složek města: organizační  složky 
Městské muzeum Horažďovice, Městská knihovna Horažďovice, Aquapark Horažďovice, Technické 
služby města Horažďovice dle přílohy č. 1 návrhu usnesení. Platový výměr  nabývá  účinnosti 
01.11.2015  a  je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, s 
nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě, v platném znění a s ustanovením § 102 odst. 2b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v 
platném znění – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ          

26. v záležitosti platových výměrů ředitelek mateřských škol a základních škol, ředitele ZUŠ: 

a) schvaluje změnu platového výměru Mgr. Jaroslavy Šimkové, ředitelky ZŠ Blatenská, 
s účinností od 01.10.2015 ve smyslu zákonného platového postupu – dle přílohy č. 1 návrhu 
usnesení, a to 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 

b) schvaluje stanovení platů a vydání platových výměrů ředitelkám příspěvkových organizací 
Mgr. Aleně Průchové, Bc. Jitce Černé, Mgr. Marcele Šmrhové, Mgr. Jaroslavě Šimkové a 
řediteli ZUŠ Mgr. Martinu Petrusovi  s účinností od 01.11.2015 z důvodu změny platových 
tarifů  - dle přílohy č. 2 návrhu usnesení, a to v souladu s nařízením vlády č. 278/2015 Sb., 
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, v platném znění a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, v platném znění 

– za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

27. v záležitosti vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní škola Horažďovice, Blatenská 540 
na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem vyřazení drobného dlouhodobého 
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hmotného majetku – stolek na kreslení (inv. č. dt 0240-dt 0270) v celkové pořizovací hodnotě 28.520 
Kč – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

28. bere na vědomí protokol o výsledku průběžné kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola 
Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace, provedenou Krajským úřadem Plzeňského 
kraje – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

29. bere na vědomí výroční zprávu o činnosti školy ZŠ Komenského  a ZŠ Blatenská za školní rok 
2014/2015 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

30. souhlasí s užíváním části nebytových prostor v Křesťanské MŠ a souhlasí s předloženou „Smlouvou 
o užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi Křesťanskou MŠ a Radkou Prosserovou, 
Předměstí 501 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

31. souhlasí s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel při ZŠ Horažďovice, Komenského, IČ: 64388433, 
na adrese Základní škola Horažďovice, Komenského 211, Horažďovice a se zápisem sídla spolku 
do spolkového rejstříku – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

32. na základě žádosti ředitelky MŠ Loretská vyjadřuje předchozí souhlas k přijetí daru od společnosti 
Šumava Net, s. r. o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice, a to 2 sestavy PC (PC + LCD + 
klávesnice + myš) v celkové hodnotě 2.000 Kč – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

33. na základě žádosti ředitelky Křesťanské MŠ vyjadřuje předchozí souhlas k přijetí finančních darů od 
Sdružení rodičů a přátel při Křesťanské mateřské škole Horažďovice ve výši 35.000 Kč na nákup 
vánočních darů ve formě učebních pomůcek, hraček, dále od Mgr. Aleny Průchové, …………… , 
Horažďovice ve výši 8.800 Kč na další vzdělávání pedagogických pracovníků – akce na klíč 
smyslově symbolická pedagogika F. Ketta – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

34. schvaluje splnění závazných ukazatelů pro rok 2015 MŠ Loretská dle skutečnosti s tím, že tyto 
výdajové závazné ukazatele jako celek byly nedočerpány ve výši 7.218 Kč, úspora bude ponechána 
v rozpočtu příspěvkové organizace a schvaluje výši příjmů („školného“) pro rok 2015 MŠ Loretská 
dle skutečnosti s tím, že závazný ukazatel je dodržen a zvýšené příjmy budou ponechány v rozpočtu 
organizace – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK              

35. schvaluje pořízení 100 sad tašek na třídění odpadu, z toho 80 sad typ A a 20 sad typ B a poskytnutí 
do škol pro ekologickou výchovu dětí k třídění odpadu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor ŽP   

36. 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, 1 Praha - Smíchov, IČ 28980701, provozovna - Strakonická 945,  Horažďovice. Souhlas se 
vydává do 31.12.2015: 

a) ………………………….. 

b) ………………………….. 
   společně posuzované osoby: 

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

c) ……………………........... 

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

37. souhlasí s poskytnutím dotace a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 2.500 
Kč na sociální služby rané péče Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 - Stodůlkách v roce 2015 – za 
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
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38. schvaluje poskytnutí věcných darů v celkové hodnotě 1.542  Kč, jako ocenění práce u JPO III SDH 
Horažďovice členům:  ……………. ……….  a  ………. ………….. a vyslovuje  jmenovaným taktéž 
poděkování za jejich činnost ve funkci u JPO III SDH Horažďovice, pověřuje realizací nákupu 
věcných darů a jejich předání pracovníka bezpečnosti, OUI a krizového řízení – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ,  odbor kanceláře starosty  

39. schvaluje prováděcí smlouvu č. 2015_059 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům  
Microsoft ze dne 01.12.2014 mezi městem Horažďovice a firmou AutoCont CZ a.s., Ostrava,  IČO 
47676795 na pořízení multilicence Office 2016 za cenu 17.962 EUR bez DPH (21.734,02 EUR 
včetně DPH) – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ,  odbor kanceláře starosty  

40. schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o deponování archivních a matričních mikrofilmů ze dne 
21.12.2011, č.j. NK-1842/OSDF/11 – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská 
knihovna  

41. schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na výkon regionálních 
funkcí knihoven – za realizaci usnesení  zodpovídá organizační složka Městská knihovna  

42. v záležitosti městské policie doporučuje ZM zvýšit počet zaměstnanců zařazených do Městské 
policie s platností od  01.01.2016 o 1 tj., stanovit s platností od 01.01.2016 celkový počet 
zaměstnanců zařazených do městské policie - 5 zaměstnanců a pověřit realizací  procesu MěÚ, 
odbor kanceláře starosty – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

43. v záležitosti změny bankovního spojení zhotovitele, společnosti BRICK-STAV CZ a.s.: 

a) bere na vědomí žádost zhotovitele o změnu bankovního spojení sloužícího k úhradě faktur dle 
smlouvy o dílo k akci „Kulturní dům Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří“ 

b) schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o dílo uzavřený mezi městem Horažďovice se sídlem 
Mírové náměstí 1, Horažďovice (objednatel) a společností BRICK-STAV CZ,  a.s. se sídlem 
Vráto 101, České Budějovice (zhotovitel), jehož předmětem je změna bankovního spojení 
zhotovitele 

c) schvaluje Dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 14192813 (Kulturní dům 
Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří) mezi Státním fondem životního 
prostředí České Republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 (poskytovatel podpory) a 
městem Horažďovice se sídlem Mírové náměstí 1, Horažďovice (příjemce podpory), jejímž 
předmětem je doplnění soupisu účtů o nový účet zhotovitele BRICK-STAV CZ a.s. – za 
realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

44. schvaluje dohodu o započtení pohledávek při stavbě „Rekonstrukce kotelny Peškova ulice - změna 
zdroje vytápění“ se společností AVS STAV s.r.o., Koterovská 2062/136, Plzeň, jejímž předmětem je 
zápočet uplatněné smluvní pokuty ve výši 135.000 Kč – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

45. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  

  termíny jednání RM  30.11.2015 ve 14:00 hod.     
    21.12.2015 ve 14:00 hod.    

                  termín jednání ZM                14.12.2015  v 18:00 hod. – zasedací místnost MěÚ 

 

 

  
 
        

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

             starosta města                         místostarosta města      


