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Město Horažďovice 
Usnesení  

z  32.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 30.03.2016 

 
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 30. schůze RM ze 
dne 14.03.2016 a z 31. schůze RM ze dne 18.03.2016  

2. v záležitosti realizace projektu „Překvapení na Otavě“ dle žádosti sdružení ProHD, Hollarova 955, 
Horažďovice: 

a) souhlasí s opravou studánky na „Špičce“ v  k. ú. Zářečí u Horažďovic s podmínkou, že  záměr 
bude projednán s MěÚ, odborem ŽP 

b) schvaluje vybudování bylinkové zahrádky – naproti  tenisovým kurtům /bývalé dětské hřiště/ 

c) schvaluje umělecké zhodnocení části tribun na Lipkách mechovými graffiti  

d) nesouhlasí s  vybudováním vertikální zahrady na plotě v areálu Lipek 

e) schvaluje vytvoření vrbového altánku porostlého břečťanem na břehu rybníka Mokrá a u Domu 
s pečovatelskou službou v Loretské ul.  

f) odkládá umístění Mírového sloupu do konkrétní specifikace místa  

g) schvaluje umístění oživlých laviček s nápisy v parku Panská zahrada – citáty Matky Terezy 

       – za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města a organizační složka Technické služby 

3. v záležitosti nabídky ………………………. ,  ………………………… , …………………….. odkládá 
rozhodnutí o záměru odkupu pozemků vedených na LV č. 331 v k.ú. Horažďovice za cenu 200 Kč/m2 

pozemku a pověřuje starostu města dalším jednáním s vlastníky – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. v záležitosti žádosti společnosti Retail invest, a.s., Anežská 10, Praha trvá na svém stanovisku z usnesení 
29. RM dne 22.02.2016, bod č. 10 a neschvaluje snížení nájmu o 50% po dobu 6 let – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. schvaluje výzvu k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové 
dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby „Horažďovice – Předměstí – bezpečnost 
pro chodce a cyklisty“ zadávané dle § 18 obecné výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách včetně příloh a seznamu společností určených k vyzvání – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

6. schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na obstarání prací a výkonů souvisejících s přípravou a 
realizací stavby Kulturní dům Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří, uzavřené se 
společností GPL-INVEST, s.r.o., Kněžodvorská, České Budějovice, jehož předmětem je navýšení ceny o 
84.000 Kč + DPH z důvodu prodloužení lhůty dokončení stavby a činnosti spojené s inventarizací a 
vyúčtováním rozestavené stavby – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

7. schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Kulturní 
dům Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří – dokončení stavby“ zadávanou dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v otevřeném řízení včetně příloh a jmenuje členy 
a náhradníky členů hodnotící komise – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 
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8. v záležitosti pozemku p.č. 1686/2 v k.ú. Horažďovice: 

a) doporučuje ZM projednat a schválit bezúplatný převod části pozemku p.č. 1686/2 v k.ú. 
Horažďovice od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11, Praha 3 – Žižkov 

b) pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zpracováním geometrického plánu na 
oddělení části pozemku p.č. 1686/2 v k.ú. Horažďovice, který bude přílohou žádosti na Státní 
pozemkový úřad 

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

9. souhlasí s uložením kabelů NN do pozemků města p. č. 602/2 a 602/3  vše v k. ú. Třebomyslice u 
Horažďovic dle žádosti ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené společností MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z 
Pardubic 2082, Plzeň za 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 v celé šíři a 
budou protokolárně předány zástupci Technických služeb Horažďovice. Součástí zadání realizace musí 
být povinnost zhotovitele stavby zkoordinovat práce se zhotovitelem stavby veřejného osvětlení 
realizované současně městem Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

10. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o 
právu provést stavbu č. IV-12-0010816/1 k akci „Babín, KT, p.č. 130/9 - 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) k pozemku p.č. 130/1 v k.ú. Babín u Horažďovic – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o 
právu provést stavbu č. IP-12-0003695/1/VB k akci „Třebomyslice, KT, p.č. 8/2 – kabel NN“ 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 Františkem Vozkou (budoucí strana 
oprávněná) k pozemku p.č. 605/10 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic – za realizaci usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, v úseku od vjezdu do 
bývalého areálu Proagro, a.s., ke sjezdu k řece Otavě pro vozidla: TATRA 815 CAS, RZ: 1SD5156, 
nejvyšší povolená hmotnost 22 400 kg a TATRA 815 CAS, RZ: 1SD5149, nejvyšší povolená hmotnost 
22 400 kg – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

13. schvaluje smlouvu o podmínkách umístění a provedení stavby mezi městem Horažďovice a  ………… 
………… , ……………,   jejímž předmětem je dodatečný souhlas s umístěním autobusové zastávky na 
pozemku p. č. 207/4 v k.ú. Boubín – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

14. schvaluje smlouvu o dílo se společností ENERGIE-Reality, s.r.o.,  Dobrovodského 81, České Budějovice 
na montáž (výměnu) rozdělovačů topných nákladů (RTN) v čp. 1076 Na Vápence, Horažďovice  – za 
realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

15. schvaluje krátkodobý pronájem na dobu 29 dnů nebytových prostor Šumavská 938, Horažďovice 
(smuteční síň) s p.č. st. 1239  společnosti Technické služby města Blatné s.r.o., tř. T. G. Masaryka 322, 
Blatná za účelem zajištění služeb spojených s pohřebnictvím za nájemné ve výši 3.000 Kč + DPH 
v zákonem stanovené sazbě, schvaluje příslušnou nájemní smlouvu a ukládá MěÚ, odboru investic, 
rozvoje a majetku města záměr zveřejnit – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

16. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .., …………, Horažďovice s ………….. ……. ke 
dni 30.04.2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

17. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. ,  ………….. , Horažďovice s ………….  a 
…………… ………….  ke dni 30.04.2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 
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18. v bytových záležitostech:  

a) schvaluje pronájem bytu č. ..  (2+1),  ……………, Horažďovice manželům  …… a ……..,   
………….., …………….. s platností od 01.04.2016 na dobu neurčitou za nájemné 39,97 Kč/m2 

b) schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. … (3+1),  …………. … , Horažďovice 
s  ……. a  …………  …………………..  ke dni 30.04.2016 

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

19. v záležitosti pronájmu nebytových prostor Mayerova 262, Horažďovice: 

a) schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání Mayerova 262, 
Horažďovice mezi Vebor – krmiva s.r.o., Budětice 30, zastoupené jednatelem Ing. Miloslavem 
Kolářem (nájemce) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) ke dni 
31.03.2016  

b) schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 184,32 m2 Mayerova 262, Horažďovice 
společnosti Vebor – trading s.r.o., Budětice 30, zastoupené jednatelem Ladislavem Karasem za 
účelem provozování obchodu s krmivy a doplňky pro domácí zvířata s platností od 01.04.2016 na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 381 Kč/m2/rok + DPH 
v zákonem stanovené sazbě, schvaluje příslušnou nájemní smlouvu 

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

20. v záležitosti pronájmu nebytových prostor, Mírové náměstí 11 (Zámecká restaurace – pizzerie), 
Horažďovice a Mírové náměstí 12, Horažďovice (garáž):  

a) schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor Mírové náměstí 
11, Horažďovice (Zámecká restaurace – pizzerie) ke dni 31.03.2016 mezi Danou Malou, 
………….. (nájemkyně) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel)  

b) schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor Mírové náměstí 
12, Horažďovice (garáž) ke dni 31.03.2016 mezi Danou Malou, ……………  (nájemkyně) a 
městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel)  

c) schvaluje krátkodobý pronájem od 01.04.2016 do 29.04.2016 se současným provozovatelem 
Stanislavem Roubalem a schvaluje zveřejnění záměru pronájmu uvedených nebytových prostor  

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

21. v záležitosti nájmu nebytových prostor v čp. 1052 (restaurace KPB) a movitých věcí umístěných 
v restauraci KPB, Horažďovice : 

a) schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v čp. 1052 
(restaurace KPB) Horažďovice ke dni 31.03.2016 mezi Danou Malou, ………………  (nájemkyně) 
a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) 

b) schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy o pronájmu movitých věcí umístěných v čp. 1052 
(restaurace KPB) Horažďovice ke dni 31.03.2016 mezi Danou Malou, ……………… (nájemkyně) 
a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) 

c) schvaluje krátkodobý pronájem od 01.04.2016 do  29.04.2016 se současným provozovatelem 
Stanislavem Roubalem a schvaluje zveřejnění záměru pronájmu uvedených nebytových prostor 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční 

22. provádí rozpočtové opatření č. 2/2016, kterým se zvyšují příjmy o  73.910 Kč a zvyšují výdaje o  73.910 
Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

23. doporučuje ZM schválit  rozpočtové opatření č. 3/2016, kterým se zvyšují příjmy o 700.000 Kč a zvyšují 
výdaje o 700.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

24. schvaluje hlavní inventarizační komisi pro kalendářní rok 2016 ve složení předseda Dana Havránková, 
členové Ing. Hana Kalná, Alena Čáňová a 16 dílčích inventarizačních komisí – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, finanční odbor  
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25. souhlasí s poskytnutím dotace a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč 
na provoz Střediska výchovné péče, Domažlice – víkendové a zážitkové akce pro klienty ze sociálně 
slabých a znevýhodněných rodin pořádané v roce 2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví  

26. souhlasí s poskytnutím dotace a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 2.500 Kč 
na provoz sociální služby odborného sociálního poradenství - Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské 
vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s., Záboří 83, Záboří u Blatné – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví   

27. souhlasí s poskytnutím dotace a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 11.100 Kč 
Jaroslavu Houdkovi, Komenského 748,  Horažďovice na provoz pojízdné prodejny v kalendářním roce 
2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

28. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě na provedení záchranného archeologického výzkumu II. v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“ uzavřené se společností 
ARCHAIA Jih o.p.s. třída Míru 144, Český Krumlov - Latrán, jehož předmětem je změna rozsahu a 
termínů plnění dle aktualizovaného harmonogramu přípravy stavby – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

29. souhlasí s umístěním sídla Tělovýchovné jednoty Sokol Veřechov, z.s. na adrese Veřechov 5, st.p.č. 23 
v k.ú. Veřechov a se zápisem sídla spolku do spolkového rejstříku – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

30. souhlasí s umístěním sídla pobočného spolku Radioklubu Domu dětí a mládeže OK1KBI Horažďovice na 
adrese Mírové náměstí 11, st.p.č. 1/1 v k.ú. Horažďovice a se zápisem sídla spolku do spolkového 
rejstříku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

31. v záležitosti kácení zeleně bere na vědomí havarijní kácení 4 ks střemchy v parku Ostrov na parcele č. 
1083/1 v k. ú. Zářečí u Horažďovic – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 

32. schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku 
víceúčelového komunálního vozidla s příslušenstvím pro zimní údržbu komunikací včetně příloh, jmenuje 
členy a náhradníky členů hodnotící komise a pověřuje starostu města podpisem výše uvedeného – za 
realizaci usnesení zodpovídá  organizační složka Technické služby  

33. schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí 
knihovnických a informačních služeb mezi městem Horažďovice a  Plzeňským krajem  – za realizaci 
usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna  

 
34. v záležitosti studií proveditelnosti zařazených do realizace projektu efektivní veřejné správy: 

a) schvaluje zpracování studie proveditelnosti pro obnovu a využití kina v Horažďovicích 

b) schvaluje zpracování studie proveditelnosti pro obnovu a využití Sokolovny v Horažďovicích 

c) schvaluje zpracování studie proveditelnosti pro sportovní areál na Lipkách 

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

35. v záležitosti jednání RM schvaluje termíny jednání RM:  

       11.04.2016 v   15:00 hod. 
       25.04.2016 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. 

                        27.06.2016 ve 14:00 hod.  
 

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

           starosta města       místostarostka města                       


