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Město Horažďovice 
Usnesení  

z  33.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 11.04.2016 

 

 
Rada města Horažďovice:  

1. schvaluje  zápis  a  bere  na  vědomí  zprávu  o  kontrole  plnění  přijatých  usnesení  z  32. schůze 
RM ze dne 30.03.2016 

2. doporučuje ZM projednat a schválit:  

a) odprodej st.p.č. 369/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 524 m2 jejíž součástí je budova 
čp. 372 a budova (stodola) bez čísla popisného/čísla evidenčního, st.p.č. 403 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 204 m2 jejíž součástí je budova 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 

jejíž součástí je budova bez čísla popisného/čísla evidenčního, st.p.č. 1324 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 515 m2 jejíž součástí je budova bez čísla popisného/čísla evidenčního, 
st.p.č. 1664 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 797 m2 jejíž součástí je budova bez čísla 
popisného/čísla evidenčního, p.č. 1506 ostatní plocha o výměře 161 m2, p.č. 2820 ostatní 
plocha o výměře 943 m2, p.č. 3122 ostatní plocha o výměře 47 m2, p.č. 3123 ostatní plocha o 
výměře 3 m2, p.č. 3124 ostatní plocha o výměře 102 m2, p.č. 3125 ostatní plocha o výměře 15 
m2, nově vzniklé p.č. 1768/32 ostatní plocha o výměře 8 333 m2 oddělené z p.č. 1768/3, nově 
vzniklé p.č. 1778/8 ostatní plocha o výměře 945 m2 oddělené z p.č. 1780/1 a p.č. 1778/2 vše 
v k.ú. Horažďovice, za cenu 12.600.000 Kč společnosti Lochmann Industries, s.r.o., 
Klášterský Mlýn 20, Rejštejn, IČO: 03391671 

b) kupní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a 
společností Lochmann Industries, s.r.o., IČO: 03391671, Klášterský Mlýn 20, Rejštejn 
(kupující) 

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

3. zamítá žádost společnosti Design M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, Tábor a nesouhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Revitalizace 
sídliště Blatenská v Horažďovicích“, jehož předmětem by byla změna termínů plnění a platebních 
podmínek – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

4. v záležitosti pozemkových úprav v k.ú. Komušín: 

a) neschvaluje podání žádosti města Horažďovice o zahájení pozemkových úprav na Státní 
pozemkový úřad, pracoviště Klatovy z důvodu nesplnění podmínky účasti 50 % vlastníků 

b) pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zasláním oznámení o nezahájení 
pozemkových úprav vlastníkům pozemků, kteří podali žádost 

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

5. schvaluje záměr odprodeje podchodů a teplovodních kanálů včetně technologie výměníkové stanice 
v budově čp. 372, na základě uzavřené smlouvy o nájmu podchodů, teplovodních kanálů a o zajištění 
provozu a údržby, společnosti Lyckeby Amylex, a.s., Strakonická 946, 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. schvaluje vyřazení majetku:  

a) kanalizace u řadových domů Otavská ulice v Horažďovicích, inv.č. 301100062780, pořizovací 
cena 31.296 Kč, účetní zůstatková cena 13.527 Kč 

b) vodovodu u řadových domů Otavská ulice v Horažďovicích, inv.č. 301100062781, pořizovací 
cena 21.071 Kč, účetní zůstatková cena 9.100 Kč 

z důvodu odprodeje pozemků na nichž se uvedené sítě nachází 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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7. provádí rozpočtové opatření č. 4/2016, kterým se zvyšují příjmy o 6.031.930 Kč a zvyšují výdaje o 
6.031.930  Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

8. v záležitosti šetření stížnosti Českou školní inspekcí (dále „ČŠI“) Plzeňského inspektorátu, provedené 
dne 29.03.2016: 

a) bere na vědomí výsledek šetření stížnosti čj. ČŠIP-374/16-P z kontroly Mateřské školy 
Horažďovice, Loretská ul. 935, okres Klatovy 

b) schvaluje dopis adresovaný ČŠI Plzeňský inspektorát o vyřízení stížnosti 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

9. 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  

10. schvaluje poskytnutí bezplatné propagace koncertu Šumava na nohou (konaného dne 09.07.2016 
v KD Cihelna ve Vimperku) v měsíčníku Horažďovický obzor a hlášení v městském rozhlase – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

11. v záležitosti městských slavností schvaluje:   

       smlouvy o zajištění reklamy při městských Slavnostech Kaše 2016  

a) mezi městem Horažďovice (obstaratel) a společností Čevak, a.s.,  Severní 2264/8, České 
Budějovice ve výši 10.000 Kč + DPH 

b) mezi městem Horažďovice (obstaratel) a společností ELIKA, s.r.o., Strakonická 363, 
Horažďovice ve výši 2.000 Kč + DPH 

c) mezi městem Horažďovice (obstaratel) a společností BYTSERVIS Sušice, spol. s r. o., 
Příkopy 86, Sušice ve výši 5.000 Kč + DPH 

d) mezi městem Horažďovice (obstaratel)  a společností OTAVSKÉ STROJÍRNY, a.s., 
Strakonická 365, Horažďoivce ve výši 5.000 Kč + DPH 

e) mezi městem Horažďovice (obstaratel) a společností LYCKEBY CULINAR, a.s., Strakonická 
946, Horažďovice  ve výši 10.000 Kč + DPH 

f) mezi městem Horažďovice (obstaratel) a Devětsil JST, s.r.o., Francouzská 2079/2, Plzeň ve 
výši 5.000 Kč + DPH 

g) mezi městem Horažďovice (obstaratel) a dárcem Eduardem Vránou EDDY Service, Tyršova 
356, Horažďovice ve výši 1.000 Kč + DPH 

h) mezi městem Horažďovice (obstaratel) a dárcem Janou Vránovou – Auto Service, Tyršova 
356, Horažďovice ve výši 1.000 Kč + DPH 

i) mezi  městem Horažďovice (obstaratel) a společností Kovaltos, s.r.o., Strakonická 168, 
Horažďovice ve výši 3.000 Kč + DPH 

      darovací smlouvy: 

a) mezi městem Horažďovice (obdarovaný)  a Vladimírem Mišákem (MIŠÁK EU s.r.o.), 
Havlíčkova 95, Sušice ve výši 4.000 Kč 

b) mezi městem Horažďovice (obdarovaný) a Václavem Burdou, Otavská 1031, Horažďovice ve 
výši 2.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

12. schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na nákup osobního automobilu Peugeot PARTNER TEPEE od 
dodavatele AUTO KALNÝ s. r. o., Čimise 77  pro organizační složku Technické služby za cenu 
296.281 Kč bez DPH (358.500 Kč včetně DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Technické služby              

13. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce 
a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“ uzavřené se společností ŠUMAVAPLAN, s.r.o., 
Pivovarská 4, Pakoměřice, p. Bořanovice, jehož předmětem je zkrácení termínů plnění a navýšení 
ceny o 264.000 Kč + DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   
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14. schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby 
„Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích – etapa I.“ zadávané dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v otevřeném řízení a jmenuje členy 
a náhradníky členů hodnotící komise – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   

15. v záležitosti pozemků v k.ú. Komušín a Horažďovice: 

a) doporučuje ZM projednat a schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 2271/11 ostatní plocha 
ostatní komunikace o výměře 435 m2 v k.ú. Horažďovice od Státního pozemkového úřadu, 
Husinecká 1024/11, Praha 3 – Žižkov 

b) doporučuje ZM projednat a schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 281/2 ostatní plocha 
neplodná půda o výměře 405 m2, p.č. 363/3 ostatní plocha neplodná půda o výměře 1 506 m2 
v k.ú. Komušín od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11, Praha 3 – Žižkov 

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

16. na základě protokolu o výběrovém řízení schvaluje pronájem části nebytových prostor v prvním 
nadzemním podlaží Mírové náměstí 4, Horažďovice o výměře 86,07 m2 panu Mahdi Sayyad 
Haghshomarovi se sídlem T. G. Masaryka 115, Sušice za účelem provozování rychlého občerstvení 
s platností od 01.05.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 960 
Kč/m2/rok – provozovna, kuchyně, sociální zařízení, 750 Kč/m2/rok – kotelna – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

17. v záležitosti žádosti Komunity pro duchovní rozvoj, o.p.s., Čkyně 197 neschvaluje finanční příspěvek 
na podporu akce „Lesy českého státu“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře 
starosty  

18. v záležitosti jednání RM schvaluje termíny jednání RM:  

       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.  

a termín jednání ZM:                  27.04.2016 v 18:00 hod.  kulturní dům   

 

  
      
 
 
 
 
 
            Ing. Michael Forman                          Ing. Hana Kalná 

           starosta města                         místostarosta města      

 

 


