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Město Horažďovice 
Usnesení  

z  28.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 01.02.2016 

 
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 27. schůze 
RM ze dne 18.01.2016  

2. schvaluje záměr odprodeje st.p.č. 369/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 128 m2 včetně čp. 
372, st.p.č. 403 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 204 m2 včetně čp. 371, st.p.č. 1293 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 203 m2, st.p.č. 1323 zastavěná plocha a nádvoří o výměře  487 m2, 
st.p.č. 1324 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 515 m2, st.p.č. 1664 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 797 m2, p.č. 1506 ostatní plocha jiná plocha o výměře 161 m2, část p.č. 1768/3 ostatní 
plocha jiná plocha o výměře cca 8350 m2, část p.č. 1778/2 ostatní plocha manipulační plocha o 
výměře cca 945 m2, p.č. 2820 ostatní plocha ostatní dopravní plocha o výměře 943 m2, p.č. 3122 
ostatní plocha jiná plocha o výměře 47 m2, p.č. 3123 ostatní plocha jiná plocha o výměře 3 m2, p.č. 
3124 ostatní plocha jiná plocha o výměře 102 m2, p.č. 3125 ostatní plocha jiná plocha o výměře 15 
m2, část p.č. 1780/1 ostatní plocha manipulační plocha o výměře cca 27 m2 vše v k.ú. Horažďovice a 
pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (objednatel) 
a MgA. Ing. arch. Jiřím Bízou, Na Usedlosti 387/21, Praha 4 (zhotovitel), jejímž předmětem je 
vypracování architektonické studie sportovního areálu Lipky a provedení související inženýrské 
činnosti za nabídkovou cenu 158.000 Kč bez DPH (neplátce DPH) – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (objednatel) 
a společností STAFIS – KT s.r.o., Pačejov – nádraží 74, Horažďovice (zhotovitel), jejímž předmětem 
je realizace akce „Oprava vybraných částí parkánových zdí - Příčná“ za nabídkovou cenu 
404.510 Kč bez DPH (489.457 Kč vč. DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

5. schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (objednatel) 
a společností STAFIS – KT s.r.o., Pačejov – nádraží 74, Horažďovice (zhotovitel), jejímž předmětem 
je realizace akce „Oprava kaple v obci Veřechov“ za nabídkovou cenu 228.391 Kč bez DPH 
(276.353 Kč vč. DPH)  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

6. schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (objednatel) 
a společností PRIMA, akciová společnost, se sídlem Raisova 1004/I, Strakonice (zhotovitel), jejímž 
předmětem je realizace akce „Výměna vstupních vnějších dveří v pavlačovém bytovém domu 148, 
Horažďovice“ za nabídkovou cenu 799.268 Kč bez DPH (919.158 Kč vč. DPH), smlouva bude 
uzavřena po odsouhlasení rozpočtu města pro rok 2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. v  záležitosti akce „Oprava vodních nádrží Komušín, Třebomyslice“: 

a) revokuje usnesení 24. RM ze dne 09.11.2015,  bod 14 

b) schvaluje odpuštění smluvní pokuty ve výši 19.578 Kč vůči firmě Vodospol s.r.o., Ostravská 
169, Klatovy 
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      – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na služby na vypracování projektové 
dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby „Horažďovice – kanalizace a 
likvidace odpadních vod v místních částech města“ zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění ve zjednodušeném podlimitním řízení včetně seznamu 
vyzvaných společností a jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící komise – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. odkládá rozhodnutí o záměru odprodeje části p.č. 1820/36 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Horažďovice 
pro ……….., ………………….,……………. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

10. v záležitosti směny pozemků doporučuje ZM schválit:  

a) směnu pozemků p.č. 601/37 orná půda o výměře 658 m2, p.č. 602/2 ostatní plocha jiná plocha 
o výměře 254 m2 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic z vlastnictví  ………. …………… do 
vlastnictví města Horažďovice a pozemku p.č. 602/4 ostatní plocha jiná plocha o výměře 912 
m2 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví …………. 
…………. 

b) směnnou smlouvu mezi …………. ………….. a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice bez finančního vyrovnání 

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

11. schvaluje pachtovní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(propachtovatel) a Petrem Bednarikem, Komenského 666, Horažďovice (pachtýř) na propachtování 
p.č. 2543 v k.ú. Zářečí u Horažďovic s účinností od 01.02.2016, za pachtovné 2.500 Kč/ha pozemku 
– za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje pachtovní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(propachtovatel) a Alenou Holecovou, Mánesova 1952/29, Plzeň – Jižní Předměstí (pachtýř) na 
propachtování  pozemků p.č. 392/17 orná půda o výměře 1 646 m2, p.č. 429/26 orná půda o výměře 
2 314 m2, p.č. 429/27 orná půda o výměře 2 750 m2, p.č. 429/28 orná půda o výměře 164 m2, p.č. 
429/40 orná půda o výměře 3 309 m2, p.č. 429/41 orná půda o výměře 185 m2, p.č. 429/49 orná 
půda o výměře 264 m2, p.č. 429/52 orná půda o výměře 356 m2, p.č. 451 orná půda o výměře 108 
m2, p.č. 453 orná půda o výměře 10 612 m2, p.č. 2750/4 ostatní plocha o výměře 271 m2 v k.ú. 
Horažďovice s účinností od 01.02.2016, za pachtovné 2.500 Kč/ha pozemku – za realizaci usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje dodatky ke smlouvám na zemědělské pozemky s cenou 2.500 Kč/ha mezi městem 
Horažďovice a: 

a) Zemědělským družstvem Třebohostice, Třebohostice 58 – dodatek č. 3 
b) Petrem Bednarikem, Komenského 666, Horažďovice – dodatek č. 4  
c) Petrem Bednarikem, Komenského 666, Horažďovice – dodatek č. 5  
d) Petrem Bednarikem, Komenského 666, Horažďovice – dodatek č. 1  
e) Petrem Bednarikem, Komenského 666, Horažďovice – dodatek č. 1  
f)    Vlastimilem Kolářem, Babín 5 – dodatek č. 3  
g) Vlastimilem Kolářem, Babín 5 – dodatek č. 3  
h) Miluší Kolářovou, Babín 5 – dodatek č. 3  
i)    Miluší Kolářovou, Babín 5 – dodatek č. 3  
j)    Václavem Soukupem, Babín 15 – dodatek č. 4  
k) Václavem Soukupem, Babín 15 – dodatek č. 1   
l)    Výrobně-obchodním družstvem Svéradice, Svéradice – dodatek č. 3  
m) Výrobně-obchodním družstvem Svéradice, Svéradice – dodatek č. 1  
n) Josefem Turkem, Předměstí 443, Horažďovice – dodatek č. 3  
o) Josefem Turkem Předměstí 443, Horažďovice – dodatek č. 1 
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 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0010773-1, k akci „Horažďovice, Předměstí p.č. 1789, KT-
kNN“ mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (budoucí strana povinná) a 
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné 
moci společností SENERGOS, a.s., Družstevní 452/13a, Ostopovice (budoucí strana oprávněná)  – 
za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0009132/2 k akci 
„Horažďovice, p1510/21,22, kNN“ mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou 
na základě plné moci společností JH projekt, s.r.o., Národních mučedníků 196, Klatovy (strana 
oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

16. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0009306/1, k akci 
„Horažďovice, p1510-1, kNN“ mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (strana 
povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na 
základě plné moci společností JH projekt, s.r.o., Národních mučedníků 196, Klatovy (strana 
oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

17. neschvaluje návrh společnosti O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 zrušit 
veřejnou telefonní stanici v prostoru náměstí v rámci stavby „Rekonstrukce a revitalizace Mírového 
náměstí v Horažďovicích“ za finanční náhradu ve výši 62.994 Kč + DPH jako náklady spojené 
s odstraněním VTA a ušlý zisk z hovorného a reklamy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

18. v záležitosti žádosti ……… …………., ………….., Horažďovice  promíjí nájemné ve výši 18.890 Kč 
za nedodržení termínu uvedení stavby rodinného domu do trvalého užívání za období 01.01.2016 – 
29.02.2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

19. souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace – chodníku na p.č. 2759/16 v k.ú. Horažďovice 
na Husově náměstí v Horažďovicích z důvodu umístění reklamního zařízení – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

20. v záležitosti pronájmu nebytových prostor Mírové náměstí 19, Horažďovice Úřadu práce ČR, Krajská 
pobočka v Plzni, Kontaktní pracoviště Klatovy, Voříškova 825/III., Klatovy: 

a) revokuje usnesení z 27. RM ze dne 18.01.2016, bod č. 19, písm. b) 

b) schvaluje  pronájem  části nebytových   prostor o výměře 51,12 m2  v 1. nadzemním podlaží 
Mírové náměstí 19, Horažďovice  za účelem využití administrativních prostor s platností  od 
01.03.2016 na dobu neurčitou  se šestiměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 700 
Kč/m2/rok, schvaluje příslušnou nájemní smlouvu  

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

21. schvaluje  pronájem bytu č. . (2+1),  …………….. , Horažďovice…………….. , ………………  na 
dobu určitou, s platností od 01.03.2016 do 31.12.2016,  za nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy 
pro rok 2016 ve výši 5,80 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   

22. schvaluje prodloužení  nájmu bytu č. .. (2+1), …………………. , Horažďovice  (tzv. opakovaný 
pronájem) na dobu dvou let, s platností od 01.03.2016 do 28.02.2018 (ve smyslu usnesení RM č. 
51/26 ze dne 27.08.2008)  ………………. ,  …………………. , ………………….. – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

23. schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2016 a doporučuje ZM: 
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a) schválit rozpočet Města Horažďovice na rok 2016 jako schodkový, tj. příjmy 113.000 tis. Kč, 
výdaje 173.000 tis. Kč, financování 60.000 tis. Kč (dle přílohy) 

b) stanovit, že ve výdajových částech rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací 
překročen stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů, 
změna v jednotlivých položkách výdajů v rámci paragrafů se povoluje 

c) zmocnit Radu města Horažďovice k provádění rozpočtových opatření: 
-  z důvodů přijetí dotací a darů 

-  z důvodů placení daní, poplatků a sankcí 

-  ostatní v rozsahu max. 500 tis. Kč v jednotlivém případě 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

24. schvaluje podání žádosti na MPSV ČR o dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou 
působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, finanční odbor  

25. schvaluje Pravidla dotačního programu města Horažďovice pro rok 2016 – Podpora volnočasových 
aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2016 a ukládá zveřejnit Pravidla dotačního 
programu na úřední desce – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

26. v záležitosti šetření stížnosti Českou školní inspekcí Plzeňského inspektorátu: 

a) bere na vědomí výsledek šetření stížnosti čj. ČŠIP-93/16-P z kontroly Základní školy 
Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy 

b) schvaluje upozornění ředitelky ……………… na neplnění některých právních povinností, 
vyplývajících z činnosti, úkolů a pravomocí ředitelky základní školy, které bylo zjištěno 
z inspekční činnosti čj. ČŠIP-93/16-P a upozornění na možnost odebrání osobního příplatku 
v případě dalšího pochybení 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

27. schvaluje užití znaku města Horažďovice v publikaci Klíč ke znakům měst České republiky, která 
bude vydána v rámci ediční řady Moravské zemské knihovny v Brně – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

28. schvaluje Dodatky č. 86, 87, 88, 89, 90 ke Smlouvě o komplexním zabezpečení likvidace 
komunálních odpadů pro rok 2016 předložené společností RUMPOLD – P, s.r.o. – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

29. v souladu s ustanovením § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů: 

a) 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. ………………………... 

b) nesouhlasí 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 2898070, provozovna - Strakonická 945,  Horažďovice.  
 
1. ……………………………….. 

2. ……………………………….. 

3. ……………………………….. 

4. ………………………………..     
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společně posuzované osoby: 
 …………………………..     
 …………………………..     
 …………………………..     
 …………………………..    

5. ……………………………… 
společně posuzované osoby: 

 ………………………… 
 ………………………… 
 ………………………… 
 …………………………   

6.   …………………………… 
 7.  …………………………… 
    společně posuzované osoby: 

 …………………………… 
 …………………………… 
 …………………………… 
 …………………………… 

8. ………………………………….. 
    společně posuzované osoby: 

 …………………………. 
 …………………………. 
 …………………………. 
 …………………………. 

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

30. schvaluje smlouvu o krátkodobém pronájmu sálu Městské knihovny Horažďovice a pověřuje 
podpisem těchto smluv vedoucí organizační složky Městská knihovna – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Městská knihovna  

31. v záležitosti kácení zeleně:   

a) bere na vědomí havarijní kácení 3 ks více kmenů vrb rostoucích u náhonu v místě „chaty 
Jarov“ na parcele p.č. 2764/12 a 2764/42 v k. ú. Horažďovice 

b) schvaluje kácení 2 ks javoru, 1 ks jasanu, 3 ks douglasky a 50m2 keřů v parčíku před ZŠ 
Blatenská na p. č. 843 v k. ú. Horažďovice 

c) schvaluje kácení 3 ks jasanu u cyklostezky na p. č. 2396 v k. ú.  Zářečí u Horažďovic 

d) neschvaluje kácení 1 ks lípy v Palackého ulici u čp. 876-7 na parcele č. 832/40 v k.ú. 
Horažďovice 

e) schvaluje kácení 2 ks thují na „Starém hřbitově“ na parcele č. 175/2 v k. ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

32.  v záležitosti zapojení města Horažďovice do veřejné charitativní akce „Na kole dětem 2016“:  

a) schvaluje převzetí záštity, připojení a zapojení města k charitativní akci  7. ročník veřejné 
cyklo tour Na kole dětem dne 08.06.2016 

b) schvaluje poskytnutí daru pro Nadaci  NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka, 
a to ve výši 5.000 Kč s tím, že darovací smlouva bude předložena radě města po schválení 
rozpočtu města 

c) pověřuje MěÚ, odbor PPŠK ve spolupráci s Kulturní komisí rady města a Odborem 
kanceláře starosty přípravou, zpracováním podkladů a vlastní realizací (doprovodný program 
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– např. soutěže pro děti, koncert, občerstvení, pozvánky na akci, atd.  Organizace pelotonu – 
technické zabezpečení pro cyklisty na místě a další)  

d) ukládá MěÚ, odboru PPŠK projednat s řediteli ZŠ, která škola se stane partnerskou školou 
projektu Na kole dětem 

e) ukládá MěÚ, odboru PPŠK  zabezpečit v rámci projektu přednášku pro žáky ZŠ a její 
organizaci 

f) ukládá MěÚ, odboru PPŠK zpracovat návrh doprovodného programu a zabezpečení akce, 
který bude  předložen  vedení města do 29.04.2016 

g) ukládá MěÚ, odboru kanceláře starosty, pracovišti bezpečnosti a krizového řízení zpracovat 
žádost na uzavření Loretské ulice v uvedený den dle programu. Dále zajistit a zabezpečit ve 
spolupráci s PČR a MP Horažďovice na uvedený den bezpečnostní opatření pro pohyb 
pelotonu a veřejnosti v ulici Loretská u ZŠ 

     – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK a MěÚ, odbor kanceláře starosty  

33. v záležitostí žádostí o dotaci: 

a) schvaluje podání žádosti o dotace z dotačního programu Podpora rozvoje venkovského 
cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2016 

b) schvaluje podání žádosti o dotace z dotačního programu Mikrogranty Plzeňského kraje na 
podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2016 

c) schvaluje podání žádosti Regionálním informačním centrem Prácheňska, Horažďovice o 
dotaci z dotačního programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 
pro rok 2016 a její dofinancování městem Horažďovice ve výši cca 20.000 Kč   

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

34. v záležitosti jednání RM a ZM:  

 schvaluje termíny jednání RM:  22.02.2016 ve 14:00 hod.  
       14.03.2016 ve 14:00 hod. 
       30.03.2016 ve 14:00 hod.  
       18.04.2016 ve 14:00 hod. 
    

 schvaluje pracovní setkání se členy ZM 15.02.2016 v  16:30 hod. 

      schvaluje termín  jednání ZM:              02.03.2016 v  18:00 hod. v kulturním domě 

 

 

 

 
 

 

  
 
        

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

             starosta města                         místostarosta města      
 

 


