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Město Horažďovice 
Usnesení  

z  30.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 14.03.2016 

 
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 29. schůze 
RM ze dne 22.02.2016 

2. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Vodní zdroje Ekomonitor,  spol. s r.o., Píšťovy 
820, Chrudim, IČO: 15053695 na realizaci podlimitní veřejné zakázky 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 s nabídkovou cenou 
1.656.000 Kč bez DPH (2.003.760 Kč vč. DPH) a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo – 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 společností PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004/I, Strakonice (zhotovitel), jejímž předmětem 
je zajištění realizace akce „Oprava vybraných částí zámku v Horažďovicích“ za nabídkovou cenu 
1.133.113 Kč bez DPH (1.371.067 Kč vč. DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

4. schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (příkazce) 
a společností GPL – INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, České Budějovice (příkazník), jejímž 
předmětem je zajištění a provedení zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce a 
revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“ za nabídkovou cenu 90.000 Kč bez DPH (108.900 
Kč vč. DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

5. v záležitosti  žádosti manželů  …………… …………, ……………….  schvaluje záměr odprodeje 
st.p.č. 1119 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 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  

6. záležitosti pozemku p.č. 765 trvalý travní porost v k.ú. Horažďovice neschvaluje záměr pronájmu 
pozemku od Židovské obce Plzeň – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

7. v záležitosti pozemku p.č. 169/1 v k.ú. Horažďovice schvaluje záměr budoucího odprodeje části 
pozemku pro výstavbu garáží a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním 
záměru budoucího odprodeje pro …………….. , …………. , ……………. , …………… , …………….  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

8. schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 1671/14 v k.ú. Horažďovice, ve vlastnictví ………. 
…………, ……………… , …………..  za pozemek nebo jeho část p.č. 1671/13 v k.ú. Horažďovice, 
ve vlastnictví města Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru směny a vyhotovení geometrického plánu – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-0005648/VB/001 k akci „Horažďovická Lhota – TS, NN“ 
mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (budoucí povinný) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín-Podmokly,  zastoupenou na základě plné moci společností 
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MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice (budoucí oprávněná) – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2002 C 16/03 mezi Státním pozemkovým úřadem, 
Husinecká 1024/11a, Praha 3-Žižkov (povinný) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (oprávněný) v rámci stavby rekonstrukce kotelny, Peškova ulice v Horažďovicích za 
jednorázovou úhradu ve výši 14.880 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města   

11. v záležitosti žádosti společnosti R-V stavby, Stradov 12, Chlumec schvaluje dočasné užívání vjezdu 
přes pozemky p.č. 813/2, p.č. 179 v k.ú. Horažďovice, ulice Mayerova 1062 – 1067 v Horažďovicích 
v období 14 dnů, konkrétní termín bude upřesněn při podání žádosti o povolení, z důvodu prováděné 
rekonstrukce parkovací plochy u prodejny Albert s tím, že v místě užívání budou osazeny  dopravní 
značky dle přílohy, pozemky budou uvedeny do původního stavu a město Horažďovice nezodpovídá 
za případné škody způsobené při rekonstrukci – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje smlouvu o odepisování technického zhodnocení najatého majetku v nebytovém prostoru 
Mírové náměstí čp. 2,  Horažďovice, nájemce Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1 – 
datové připojení – rozšíření datových sítí k instalaci platebních terminálů pro platební karty za 
podmínky, že v případě ukončení nájemního vztahu pronajímatel zůstatkovou cenu nájemci 
neuhradí a bude trvat na uvedení objektu do původního stavu, pokud se s nájemcem nedohodne 
písemně jinak – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. bere na vědomí provozní řád motokrosového areálu MCC Horažďovice v AČR včetně akcí, které se 
budou konat v roce 2016 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

14. souhlasí s umístěním sídla Okresní rady Asociace školních sportovních klubů Klatovy, IČO: 
45773688 na adrese Komenského 211, st.p.č. 301 v k.ú. Horažďovice a se zápisem sídla spolku do 
spolkového rejstříku  – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

15. schvaluje vyjmutí místnosti o výměře 11,20 m2 z nájmu bytu č. . ,  …………… , ……………  
nájemcům ……  a …………  …………..  s platností od 01.04.2016 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

16. v záležitosti bytu č. .. , Loretská 1071, Horažďovice: 

a) schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (1+1), ……………. , Horažďovice 
(DPS) s  ………. ……………..  ke dni 31.03.2016 

b) schvaluje pronájem bytu č. .. (1+1), ……………., Horažďovice (DPS) manželům …………….., 
……………., ……………… s platností od 01.04.2016 na dobu neurčitou za nájemné 30 Kč/m2 

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

17. schvaluje pronájem  bytu č. ..  (1+2),  ………….. , Horažďovice s platností od 01.04.2016 na dobu 
určitou do 31.12. 2016 za nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2016 ve výši 5,80 Kč/m2 

v tomto pořadí: 

a) ……………………… 

b) ……………………… 

c) ……………………… 

d) ……………………… 

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



 3 

18. schvaluje pronájem bytu č. ..  (1+2), ………….., Horažďovice s platností od 01.04.2016 na dobu 
určitou do 31.12.2016 za nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2016 ve výši 5,80 Kč/m2  

v tomto pořadí: 

a) ………………………….. 

b) ………………………….. 

c) ………………………….. 

d) ………………………….. 

e) ………………………….. 

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

19. schvaluje pronájem bytu č. .. (1+2), …………….. , Horažďovice s platností od 01.04.2016 na dobu 
určitou 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  

20. v záležitosti bytu č. .., ………………. , Horažďovice:  

a) revokuje  usnesení 29. RM ze dne 22.02.2016,  bod 25, 

b) schvaluje pronájem bytu č. .. (1+1), ……………….. , Horažďovice s platností od 01.04.2016 
na dobu určitou do 31.12.2017 za nájemné 39,97 Kč/m2  ……………..,  …………….. , 
………………  

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

21. schvaluje pronájem bytu č. .. (1+4), ………………., Horažďovice s platností od 01.05.2016 na dobu 
určitou do 30.04.2017 za nájemné 55 Kč/m2 …………… , …………….., ………………..  – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

22. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. … (2+1),  …………………… , Horažďovice, na dobu 
dvou let,  od 01.04.2016  do 31.03.2018 za nájemné  39,97 Kč/m2 ……………… , ……………… , 
…………….. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

23. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. .. (2+1), …………… , Horažďovice, na dobu dvou let, od 
01.04.2016 do 31.03.2018 za nájemné  39,97 Kč/m2 ………….. ………… , ………….. , …………….. 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

24. provádí rozpočtové opatření č. 1/2016, kterým se zvyšují příjmy o 14.170 Kč a zvyšují výdaje o 
14.170 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

25. bere na vědomí souhrnnou inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku, závazků 
pohledávek města Horažďovice za rok 2015 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor   

26. v záležitosti poskytnutí darů schvaluje:  

a) uzavření darovací smlouvy o poskytnutí daru nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka Na kole 
dětem, IČ: 292 35 715, ve výši 5.000 Kč 

b) uzavření darovací smlouvy o poskytnutí daru Pošumavskému sportovnímu sdružení okresu 
Klatovy, z. s., IČ: 663 64 515, ve výši 2.000 Kč  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

27. bere na vědomí anonymní stížnost na ředitelku MŠ Loretská a schvaluje výsledek šetření stížnosti 
s tím, že stížnost byla shledána nedůvodnou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

28. v záležitosti 9. – 11. jednání kulturní komise:  

a) bere na vědomí zápisy z 9. – 11. jednání kulturní komise 

b) bere na vědomí Významná horažďovická výročí pro rok 2016 
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c) schvaluje divadelní představení v rámci Dne dětí dne 03.06.2016 v Městském muzeu 
Horažďovice se vstupným zdarma  

d) schvaluje program a rozpočet Slavností Kaše 2016 

e) bere na vědomí návrh kulturní komise na realizaci vánoční výzdoby v roce 2017 – více 
svátečně a nápaditě vyzdobit nádvoří zámku a hlavní silnice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

29. schvaluje konání akce Setkání skautů na Otavě ve dnech 08. – 10.04.2016 v centru a přilehlých 
ulicích, Panské zahradě a parku Ostrov s podmínkou, že aktivity v prostoru anglického parku budou 
naplánovány mimo plochy osázené květinovou výsadbou a odpovědnost za případné škody přebírá 
organizátor akce – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

30. v záležitosti pořádání koncertů: 

a) schvaluje bezúplatný pronájem sálu hotelu Prácheň  ZUŠ Horažďovice za účelem uspořádání 
4 koncertů konaných ve dnech 22.06., 08.11., 01.12., a 21.12.2016  

b) schvaluje bezúplatný pronájem sálu hotelu Prácheň ZŠ Komenského za účelem uspořádání 2 
koncertů ve dnech 14.12. a 18.12.2016 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

31. v záležitosti plánu odpadového hospodářství:   

a) bere na vědomí vydání obecně závazné vyhlášky Plzeňského kraje, kterou byla vyhlášená 
Závazná část Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje pro období 2016 – 2026 

b) ukládá MěÚ, odboru ŽP učinit potřebné kroky k oslovení a výběru vhodného zpracovatele 
Plánu odpadového hospodářství města  

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP 

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

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

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

33. schvaluje podání žádostí o příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu kraje v rámci projektu „Podpora 
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2016“  pro jednotky města 
Horažďovice – JPO III SDH Horažďovice, JPO V SDH Boubín a JPO V SDH Komušín a pověřuje 
starostu města podepisováním dokumentace a Františka Kříže, referenta bezpečnosti, OUI a 
krizového řízení, vedením dokumentace v souladu s právními předpisy – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

34. v záležitosti kácení zeleně:   

a) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks jalovce rostoucího u tělocvičny  ZŠ Komenského na 
pozemku p. č. 221/16 v k. ú. Horažďovice 

b) bere na vědomí havarijní kácení 4 ks vrb v parku Ostrov na pozemku p. č. 1083/1 v k. ú. 
Zářečí u Horažďovic 

c) schvaluje kácení 7 ks – borovic, muchovníků a smrků za garážemi na „Vápence“ na pozemku 
p. č. 1161/2 v k. ú. Horažďovice 

           – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

35. schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi společností PRO-DOMA, SE, Budčická 1479, 
Újezd nad Lesy (budoucí prodávající č.1), Martinem Šetkou, Miranova 831/2, Praha 10 – Hostivař 
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(budoucí prodávající č. 2) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (budoucí kupující) 
na převod komunikace po provedení stavby Novostavba prodejny stavebnin PRO-DOMA s.r.o. 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

36. schvaluje smlouvu o umístění zařízení (bezúplatnou) č. SUZB/6006/2016 mezi společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín-Podmokly (poskytovatel) a městem Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, Horažďovice (uživatel) na umístění veřejného osvětlení na jednom podpěrném bodě 
vedení nízkého napětí v obci Boubín – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města   
 

37. v záležitosti pronájmu nebytových prostor Mírové náměstí 4, Horažďovice pověřuje MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města realizací výběrového řízení se zájemci, kteří písemně projevili 
zájem o pronájem nebytových prostor Mírové náměstí 4, Horažďovice (rychlé občerstvení) 
obálkovou metodou za minimální cenu 850 Kč/m2/rok – provozovna, kuchyně, sociální zařízení,  450 
Kč/m2/rok – kotelna – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   
 

38. 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 Horažďovická Lhota“ za nabídkovou cenu 98.047 Kč bez 
DPH (118.637 Kč vč. DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  
 

39. v záležitosti elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek a profilu zadavatele města 
Horažďovice: 

a) schvaluje ukončení smluvního vztahu na provoz certifikovaného nástroje pro administraci 
veřejných zakázek „SOFTENDER“ a zřízení profilu zadavatele u  společnosti B2B CENTRUM 
a.s., Starochodovská 1359/76, Praha 4 (poskytovatel) dohodou ke dni 31.03.2016 

b) schvaluje smlouvu o dílo a servisní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (objednatel) a společností QCM, s.r.o., Bellova 370/40, Brno (zhotovitel), jejímž 
předmětem je pořízení licencí k využití elektronického nástroje pro administrování veřejných 
zakázek E-ZAK, včetně zřízení profilu zadavatele a servisní podpory za jednorázovou cenu ve 
výši 1 Kč bez DPH (1,21 Kč vč. DPH) za pořízení licencí a pravidelné platby ve výši 1 Kč bez 
DPH/měsíc (1,21 Kč vč. DPH/měsíc) za nájemné datového úložiště a pravidelné platby ve výši 
1849 Kč bez DPH/měsíc (2237,30 Kč vč. DPH/měsíc) za servisní podporu 

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

40. bere na vědomí žádost společnosti Lyckeby Amylex, a.s. o pronájem části ČOV a převedení 
stávajícího kanalizačního řadu v ulici k Jarovu do majetku společnosti Lyckeby Amylex recipročně 
kompenzovaného darováním nově vybudované kanalizační stoky z ČOV do recipientu a vyjádření 
společnosti ČEVAK, a.s. k tomuto záměru a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
vyzvat společnost Lyckeby k přesné specifikaci požadavků a úprav – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

41. v záležitosti jednání RM schvaluje termíny jednání RM:  

       30.03.2016 ve 14:00 hod.  
       18.04.2016 ve 14:00 hod. 
       09.05.2016 ve 14:00 hod. 
          23.05.2016 ve 14:00 hod. 
      06.06.2016 ve 14:00 hod. 
 
 
 
            Ing. Michael Forman, v. r.           Ing. Hana Kalná, v.r.  
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           starosta města       místostarostka města  

                     


