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Město Horažďovice 
Usnesení  

z  34.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 25.04.2016 

 
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  33. schůze RM 
ze dne 11.04.2016 

2. schvaluje architektonickou studii stavby „Domov pro seniory Horažďovice“ jako podklad pro zahájení 
projekčních prací – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

3. schvaluje příkazní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (příkazce) 
a společností Šumavaplan spol. s r.o., Pivovarská 4, Pakoměřice, Bořanovice, IČO: 49787454 (příkazník), 
jejímž předmětem je obstarání prací a výkonů souvisejících s přípravou a realizací stavby, výkon 
technického dozoru investora (TDI) za nabídkovou cenu 494.000 Kč bez DPH (597.740 Kč vč. DPH) – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. rozhodla o přijetí nabídky společnosti GPL-INVEST, s.r.o., Kněžodvorská, České Budějovice na obstarání 
prací a výkonů souvisejících s přípravou a realizací stavby „Kulturní dům Horažďovice – zateplení objektu, 
výměna oken a dveří – dokončení“ ve výši 58.000 Kč + DPH a  schvaluje příslušnou příkazní smlouvu – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

5. rozhodla o přijetí nabídky společnosti Boula IPK, s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, Plzeň na zhotovení 
projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce Třebomyslické ulice a ZTV 31/4“ včetně výkonu inženýrské 
činnosti ve výši 494.000 Kč + DPH a výkonu autorského dozoru ve výši jednotkové ceny 550 Kč/hod + 
DPH a 1.700 Kč/cestu + DPH a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. odkládá rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na vypracování projektové dokumentace a provedení 
související inženýrské činnosti stavby „Horažďovice – Předměstí – bezpečnost pro chodce a cyklisty“ 
zadávané dle § 18 obecné výjimky ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vzhledem 
k  nabídkové ceně za zpracování projektové dokumentace ve výši 795.000 Kč (961.950 Kč vč. DPH) – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. v záležitosti vypracování nového požárně bezpečnostního řešení školských zařízení:  

a) rozhodla o přijetí nabídky společnosti Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, Plzeň na 
provedení revize a vypracování nového požárně bezpečnostního řešení všech školských staveb 
ve výši 236.000 Kč + DPH 

b) schvaluje navýšení rozpočtu na požárně bezpečnostní řešení všech školských staveb o 35.560 
Kč a to přesunem z rozpočtu na  PD – kanalizace a likvidace odpadů v místních  částech, který 
bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 5 

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

8. v záležitosti vodního hospodářství a nakládání s odpadními vodami:  

a) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a společností ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 
České Budějovice na akci „ČOV Horažďovice – obnova odtokových žlabů dosazovací nádrže 
linky č. 3“ za cenu 558.848 Kč bez DPH (676.206,08 Kč včetně DPH) 

b) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a společností ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 
České Budějovice na akci „Horažďovice ÚV Ostrov – obnova sorbentu AS technologie 2016“ za 
cenu 350.280 Kč bez DPH (423.838,80 Kč včetně DPH) 
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– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (příjemce) a Plzeňským 
krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň (poskytovatel dotace) o poskytnutí účelové dotace  z programu 
„Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2016  na akci „Oprava části 
městského opevnění – hradebních zdí na pozemcích st.p.č. 57/1 a 57/2 k.ú. Horažďovice“ ve výši 200.000 
Kč a schvaluje přijetí účelové dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

10. schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (objednatel) 
a společností TESTA – HD s.r.o., Příkopy 136, Horažďovice (zhotovitel), jejímž předmětem je zajištění 
realizace akce „Oprava střechy hasičské zbrojnice“ za nabídkovou cenu 1.190.000 Kč bez DPH 
(1.439.900 Kč vč. DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. doporučuje ZM projednat a schválit:  

a) odprodej st.p.č. 1119 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 
450 Kč/m2 pozemku do společného jmění manželů  ….. a ……………., ……………….., …………. 

b) kupní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a 
manželi ………….  a …………………. , …………………, ………………..  – SJM (kupující) 

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

12. schvaluje podání žádosti Státnímu statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třenovského 622/11, Praha 6 – 
Řepy na odprodej pozemků p.č. p.č. 914/25 vodní plocha – koryto vodního toku umělé o výměře 2 256 m2, 
p.č. 2722/13 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 270 m2 vše v k.ú. Horažďovice – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje záměr propachtování p.č. 2445/3  trvalý travní porost o výměře 228 m2, části p.č. 2447 ostatní 
plocha o výměře 120 m2, části p.č. 2644/2 ostatní plocha o výměře 137 m2, části p.č. 2644/3 ostatní 
plocha o výměře 158 m2, části p.č. 2644/4 ostatní plocha o výměře 180 m2 v k.ú. Horažďovice, pro 
zemědělskou prvovýrobu a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru 
pachtu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. schvaluje záměr směny pozemku p.č. 826 orná půda o výměře 108 m2 v k.ú. Horažďovice ve 
spoluvlastnictví …………….. . a ……………………………. za část pozemku p.č. 2990 ostatní plocha o 
výměře cca 108 m2 v k.ú. Horažďovice, ve vlastnictví města Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny a zpracováním geometrického plánu – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. schvaluje podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené 
pracoviště Klatovy, Randova 167, Klatovy na převod pozemků p.č. 3112/3 ostatní plocha jiná plocha o 
výměře 757 m2, p.č. 3112/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 2 609 m2  vše v k.ú. Horažďovice – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

16. schvaluje přílohu SPU 192836/2016/Mat/32211203 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 st.p.č. 754/2, p.č. 1108/11 v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

17. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0009249/001 k akci „Boubín p85, 
Kovářík, kNN“ mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (povinný) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností 
MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice (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  

18. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) mezi ………………………… , 
a  ……………………….   (povinné) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (oprávněný) 
k akci Rybník Žebrák za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč pro  …………………….  a 1.000 Kč pro 
paní …………………..  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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19. schvaluje výjimku ze stavební uzávěry pro stavební úpravy domu čp. 414 v Horažďovicích dle předložené 
projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy rodinného domu č.p. 414 v Nábřežní ulici 
v Horažďovicích“ a žádosti ………………, …………………., ……………..  – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

20. schvaluje zvláštní užívání místní komunikace – parkoviště na p.č. 2694/9 v k.ú. Horažďovice, ulice 
Strakonická v Horažďovicích, v úseku dle doložené situace z důvodu zřízení předzahrádky pro hosty 
restaurace U Hlaváčků v termínu od 01.05.2016 do 30.09.2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

21. v záležitosti pronájmu nebytových prostor v Horažďovické Lhotě:  

a) schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu a dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu – pronájem 
nebytových prostor – dům čp. 36, Horažďovická Lhota mezi městem Horažďovice a Sborem 
dobrovolných hasičů Horažďovická Lhota ke dni 30.04.2016 

b) schvaluje pronájem nebytových prostor – objekt občanské vybavenosti –  Horažďovická Lhota 
čp. 12  SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Horažďovická Lhota s platností od 01.05.2016 na 
dobu neurčitou za paušální nájemné 1.000 Kč/rok a schvaluje příslušnou nájemní smlouvu  

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

22. bere na vědomí žádosti o pronájem nebytových prostor Šumavská 938, Horažďovice (smuteční síň) na 
p.č. st. 1239 za účelem zajištění služeb spojených s pohřebnictvím a odkládá rozhodnutí týkající se 
pronájmu a ukládá MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města oslovit dva zájemce z nejbližšího okolí, 
tj.  Miroslava Adámka a Davida Všetečku k  účasti na příštím jednání rady města – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

23. v záležitosti pronájmu nebytových prostor:  

a) schvaluje pronájem  nebytových prostor o výměře 133,03 m2 Mírové náměstí 11, Horažďovice 
(Zámecká restaurace – pizzerie)  Stanislavu Roubalovi, se sídlem Rožmberská 730, Praha – 
Kyje, za účelem provozování restaurace a pizzerie s platností od 30.04.2016 na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou  za nájemné ve výši 700 Kč/m2/rok, schvaluje příslušnou nájemní 
smlouvu  

b) schvaluje pronájem  nebytových prostor  o výměře 28 m2 – garáže č. 9,  Mírové náměstí 12, 
Horažďovice Stanislavu Roubalovi, se sídlem Rožmberská 730, Praha - Kyje s platností  od 
30.04.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok + 
DPH v zákonem stanovené sazbě, schvaluje příslušnou nájemní smlouvu 

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

24. schvaluje pronájem části nebytových prostor o výměře 58 m2 v prvním patře Mírové náměstí 12, 
Horažďovice  společnosti ARCHAIA Jih o.p.s., Český Krumlov - Latrán, třída Míru 144, Český Krumlov za 
účelem zajištění zázemí pro záchranný archeologický výzkum s platností od 01.04.2016 na dobu určitou 
do 31.12.2017 za nájemné ve výši 600 Kč/m2/rok + DPH v zákonem stanovené sazbě, schvaluje 
příslušnou nájemní smlouvu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

25. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. ..  (2+1), ………………… , Horažďovice,  na dobu dvou let - 
s platností od 01.05.2016 do 30.04.2018, za nájemné 39,97 Kč/m2 ……………… , ……………….. , 
…………..   – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

26. schvaluje pronájem bytu č. ..  (1+1), …………….. , Horažďovice  ………………, ……………. , ………….. 
s platností od 01.06.2016 na dobu určitou do 31.12.2016 za nájemné 39,97 Kč/m2 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

27. schvaluje pronájem bytu č. ..  (3+1), ………………. , Horažďovice manželům ……………….. a 
…………….., bytem …………….. , Horažďovice s platností od 01.05.2016 na dobu neurčitou za nájemné 
40,85 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
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28. souhlasí s umístěním sídla Tenisového klubu Horažďovice, IČO: 61785377, na adrese Sportovní 1107, 
Horažďovice, st.p.č. 203 v k.ú. Zářečí u Horažďovic a se zápisem sídla spolku do spolkového rejstříku – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

29. provádí  rozpočtové opatření č. 5/2016, kterým se zvyšují  příjmy o 21.370 Kč a zvyšují výdaje o  21.370 
Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

30. v  záležitosti pronájmu nebytových prostor Sportovní ulice čp. 1052, Horažďovice (restaurace Aquapark):  

a) bere na vědomí pět žádostí o pronájem nebytových prostor Sportovní ulice čp. 1052, 
Horažďovice (restaurace Aquapark) a odkládá rozhodnutí  na příští jednání RM 

b) schvaluje krátkodobý pronájem od 30.04.2016 do 28.05.2016 se současným provozovatelem 
Stanislavem Roubalem 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

31. bere na vědomí výpověď smlouvy o umístění reklamního zařízení na pozemkové parcele p.č. 128/1 v ulici 
Příkopy, Horažďovice podanou nájemcem FERRUM Plzeň, spol. s r. o., IČO 40527450, sady 
Pětatřicátníků 31,  Plzeň. Nájemní vztah skončí ke dni 31.12.2016 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, finanční odbor  

32. schvaluje záměr budoucího pronájmu kotelny v domě  Mírové náměstí čp. 19, Horažďovice společnosti 
BYTSERVIS Sušice, spol. s r.o. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

33. schvaluje bezplatný pronájem prostoru malého nádvoří zámku, jeho pravé podloubí a pravou polovinu 
velkého nádvoří zámku TJ Sport Horažďovice, Klub přátel H50 pro účely startu a cíle pochodu 
„Horažďovická 50“ dne 27. a 28.05.2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

34. schvaluje bezplatné poskytnutí prostor kostela sv. Jana Křtitele ZŠ Komenského pro účely Letního 
koncertu dětských pěveckých sborů Poupata a Kvítek, dne 09.06.2016 v čase od 08:00 – 20:00 hod. – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

35. v záležitosti zajištění reklamy při městských Slavnostech Kaše 2016: 

a) revokuje usnesení 33. RM,  bod 11 f)  

b) schvaluje smlouvu mezi městem Horažďovice (obstaratel) a společností Devětsil JST, s.r.o., 
Francouzská 2079/2, Plzeň ve výši 4.000 Kč + DPH 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

36. 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  

37. schvaluje  poskytnutí dotace ve výši 2.500 Kč na provoz sociální služby rané péče Diakonie ČCE – 
středisko Praha v roce 2016 a schvaluje veřejnoprávní smlouvu  o poskytnutí dotace – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví   

38. souhlasí s udělením občanství a doporučuje ZM udělit čestné občanství RNDr. Milanu Danielovi, DrSc 
rodáku z Horažďovic, t.č. bytem ………… , …………………. za zásluhy v oblasti vědecké a společenské – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor správní   

39. v záležitosti kácení zeleně:  

a) schvaluje kácení 3 ze 4 ks javorů v Panské zahradě u mlýnského náhonu na parcele č. 1179/1 
v k.ú. Zářečí u Horažďovic (16, 17, 18) 

b) odkládá rozhodnutí o kácení 1 ks modřínu v Žižkově ulici u čp. 759 na parcele č. 1156/18 v k.ú. 
Horažďovice 
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c) odkládá rozhodnutí o kácení 3 ks jírovců v Hollarově ulici před čp. 719, 720 na parcele č. 221/17 
v k.ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby   

40. rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na nákup víceúčelového komunálního vozidla s  příslušenstvím 
pro zimní údržbu komunikací – vozidlo Unicar II od firmy Some Technika s.r.o. v ceně 1.749.100 Kč bez 
DPH (2.116.411 Kč včetně DPH) a schvaluje příslušnou kupní smlouvu – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Technické služby   

41. schvaluje vyřazení majetku z evidence organizační složky Technické služby – osobní automobil Fiat Palio 
(v pořizovací hodnotě 79.000 Kč), mulčovač Peruzzo Jaguar 1800 (v pořizovací hodnotě 330.000 Kč) – za 
realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

42. schvaluje uzavření Městské knihovny Horažďovice v době od 07.07. do 23.08.2016 z důvodu provádění 
revize knihovního fondu a pokládky koberce na oddělení pro dospělé – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Městská knihovna  

43. schvaluje smlouvu mezi městem Horažďovice a Šumavanet s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice o 
poskytování služeb internetové sítě v Místní knihovně Komušín – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Městská knihovna  

44. schvaluje uzavření MŠ Loretská od 01.07.2016 do 31.07.2016, od 29.08.2016 do 31.08.2016 a 
Křesťanské MŠ v době od 01.08.2016 do 31.08.2016. Mateřská škola, která bude přes prázdniny 
otevřena, bude zajišťovat provoz i pro děti z uzavřené mateřské školy – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK   

45. v záležitosti vyřazení majetku příspěvkové organizace na základě předloženého seznamu majetku 
souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení majetku ZŠ Komenského v celkové pořizovací hodnotě 
242.569 Kč, z toho drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 106.029 Kč a drobného 
dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 136.540 Kč. Majetek, který nebude prodán v bazaru,  bude 
likvidován odvozem do sběrného dvora – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

46. v rámci dotačního programu města Horažďovice „Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti 
neziskových organizací v roce 2016“ na návrh příspěvkové komise:  

a) schvaluje dotaci : 

1. Okresní radě AŠSK ČR Klatovy se sídlem Komenského 211, Horažďovice, IČO: 2340011 na 
organizační a technic. zajištění škol. sportovních soutěží žáků - nájmů sportovišť, nákup cen a diplomů, 
technické zajištění ve výši 3.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

2. Automoto klubu Pačejov, IČO: 43316476 na XXXVII. EPLcond Rally AGROPA-tisk brožur, dokumentů, 
kopírování, poštovné, hudební produkce, tisk ve výši 5.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace  

3. Ing. R. Dvořákovi,  ……………………. na 51. ročník Horažďovické padesátky - nákup skleniček ve výši 
5.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

4. TJ Sokolu Veřechov, IČO: 48353248 na náhradní díly (sekačka), fotbalové míče ve výši 5.000 Kč a 
schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace   

5. Potápěčům Horažďovice, IČO: 26661331 na nákup nové techniky a revize techniky ve výši 10.000 Kč a 
schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

6. Klubu českých turistů odbor Horažďovice, IČO: 75052695 na celodenní výlet s turistickým pochodem 
(Třístoličník) – doprava ve výši 3.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace  

7. J. Rendlovi, ………………  na startovné na střelecké závody ve výši 2.000 Kč a schvaluje příslušnou 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

8. Tenis klubu Horažďovice, IČO: 61785377 na nákup a dovoz antuky, lajn a tenisových míčů ve výši 
25.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  
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9. Fotbalovému klubu Horažďovice, IČO: 69981981 na dopravu mládeže, pronájmy sportovišť, startovné, 
nákup sportovních pomůcek ve výši 45.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace  

10. Athletic cross country clubu Horažďovice, IČO: 26556472 na závody v přespolním běhu – mobilní WC, 
sanitka a lékařské zajištění, technické zabezpečení ve výši 10.000 Kč a schvaluje příslušnou 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

11. Moto-cross clubu, IČO: 64864332 na Mezinárodní mistrovství ČR (časomíra a lékařské zajištění) ve 
výši 10.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

12. Školnímu sportovnímu klubu AŠSK při ZŠ Komenského Horažďovice, pobočný spolek, IČO: 1487442 
na nájemné za bazén a halu ZŠ Blatenská ve výši 50.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace  

13. Volejbalovému oddílu žen, Ivaně Hokrové, ………………….  na pronájem tělocvičny ve výši 2.000 Kč a 
schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

14. P. Řepíkovi, ………………….  na dopravné na ligová utkání v šipkách ve výši 1.000 Kč a schvaluje 
příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

15. Tyjátru Horažďovice o.s., IČO: 64388883 na autorská práva, kostýmy, realizace scény, hudební složku 
a její provozování ve výši 10.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

16. Junáku – český skaut, středisko Prácheň, z. s., IČO: 43312161 na přívěsný vozík Euro C750/F2/120, 
plachtu vč. konstrukce a uchycení ve výši 30.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace  

17. Pionýru, z.s., IČO: 66344701 na obnovu táborového vybavení – stanová celta 5 ks a pronájem 
pozemku tábora ve výši 30.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

18. ProHD, z.s., IČO: 22890050 na rozbor vody studánky, materiál ve výši 2.000 Kč a schvaluje příslušnou 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

19. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebomyslice, IČO: 426954 na nákup motorové pily a 
křovinořezu ve výši 10.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

20. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horažďovice, IČO: 18236278 na obměnu stolů v zasedací 
místnosti – nákup materiálu, spojovacího materiálu, ochranné přilby (10 ks) – kroužek mladých hasičů, 
savice ve výši 20.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

21. Českému svazu včelařů, o.s., základní organizace Horažďovice, IČO: 62633074 na nákup veter. léčiv 
pro včely a na léčba aerosolem ve výši 5.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace  

22. Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, místní spolek Horažďovice, z.s., IČO: 
75041731 na přepravu holubů na závody - přepravní boxy, doprava a opravy boxů ve výši 1.000 Kč a 
schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

23. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Komušín, IČO: 65579143 na chod sboru – uniforma pro starostu, 
označení uniforem, provoz atrakcí a materiál na výrobu překážek, diplomy a ocenění, propagace sboru, 
zajištění dětského dne, mikulášská nadílka ve výši 10.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace  

24. Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Horažďovice, IČO: 43316603 na akci Zlatá udice 
– ceny pro závodící ve výši 5.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

25. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Boubín, IČO: 65579101 na opravu historické stříkačky PS-8 ve 
výši 10.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

26. Sdružení občanů Horažďovic - Předměstí, IČO: 02380307 na provoz a údržbu sportovního areálu a 
zajištění dětského dne (elektřina, voda, benzin do sekačky, antuka, ceny dětem) ve výši 8.000 Kč a 
schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  
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27. SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Horažďovická Lhota, IČO: 65579127 na 1 uniformu a savice 4 ks 
ve výši 8.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

28. Svazu zdravotně postižených – Šumava – Klub Horažďovice, IČO: 72053526 na činnost svazu 
(plavenky, doprava – výlet, na rekondiční pobyt, předplatné do divadla) ve výši 10.000 Kč a schvaluje 
příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

29. Bc. Z. Kovačovi, ………………  na Pošumavskou dechovou hudbu Otavanka – na dopravu, nákup 
oblečení, nákup technických pomůcek a částí aparatury ve výši 3.000 Kč a schvaluje příslušnou 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

30. Spolku rodáků a příznivců Horažďovic, města pod starobylou Práchní, z.s., IČO:  72060620 na činnost 
spolku (doprava na 3 zájezdy) ve výši 10.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace  

31. Domu dětí a mládeže Horažďovice, IČO: 61781371 na projekt Jablkobraní – drtič ovoce, materiál ve 
výši 5.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

32. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Veřechov, IČO: 65579178 na organizaci dětského maškarního 
karnevalu, dne dětí, zakoupení vycházkových uniforem pro hasiče, savce pro hasičskou stříkačku ve 
výši 10.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

33. Oblast klubu českých turistů Plzeňského kraje, o.s., IČO: 45331995 na opravu turistického značení 
Horažďovicích okruhů (doplnění směrovkami a tabulkami) ve výši 5.000 Kč a schvaluje příslušnou 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

 

b) neschvaluje dotaci: 
 

1. TJ Sportu Horažďovice, IČO: 47726091 – nesplnění podmínek dotačního programu 
2. Tělocvičné jednotě Sokol Horažďovice, IČO: 48353175 – nesplnění podmínek dotačního programu 
3. Náboženské obci CČSH Horažďovice, IČO: 60458011 – nesplnění podmínek dotačního programu 
4. Pěveckému spolku Prácheň, IČO: 70801339 – nesplnění podmínek dotačního programu 
5. Orin, Katovice – nesplnění hodnotících kritérií dotačního programu 
6. Bc. Hana Ferdová – nesplnění hodnotících kritérií dotačního programu 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

47. schvaluje smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (příjemce) a Plzeňským 
krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň (poskytovatel dotace) o poskytnutí účelové dotace z programu 
„Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury 
na území Plzeňského kraje“  pro rok 2016  na akci „Oprava kaple v obci Veřechov“ ve výši 20.000 Kč a 
schvaluje přijetí účelové dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

48. doporučuje ZM schválit program 9. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu Pavla Jánského a Mgr. 
Alenu Průchovou a návrhovou komisi Miroslavu Jordánovou a Ing. Arch. Jiřího Kučeru  

49. v záležitosti jednání RM schvaluje termíny jednání RM:  

       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, v. r.           Ing. Hana Kalná, v.r.  

           starosta města       místostarostka města                       
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