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Město Horažďovice 
Usnesení  

z  36.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 23.05.2016 

 
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  35. schůze RM 
ze dne 09.05.2016 

2. schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby „Boubín – 
rekonstrukce hasičské zbrojnice“  zadávané dle § 18 obecné výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách a schvaluje seznam společností určených k obeslání – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. rozhodla o přijetí nabídky uchazeče Košán spol. s r.o., Voleníce 10,  IČO 45023131 na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu „Horažďovická Lhota – oprava nádrže“ zadávané dle § 18 obecné výjimky ze 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s nabídkovou cenou 1.901.623,24 Kč bez DPH 
(2.300.964 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 (objednatel) a Ing. 
Danielou Škubalovou, U Bachmače 29, Plzeň, IČO: 13890450 (zhotovitel), jejímž předmětem je revize 
stávající projektové dokumentace vybraných přechodů a vypracování nové projektové dokumentace 
vybraných přechodů a provedení související inženýrské činnosti za nabídkovou cenu: za zpracování 
projektové dokumentace ve výši 65.000 Kč bez DPH (78.650 Kč vč. DPH), za výkon autorského dozoru ve 
výši jednotkové ceny 250 Kč bez DPH/hod. (302,50 Kč vč. DPH/hod) a 350 Kč bez DPH/cesta (423,50 Kč 
vč. DPH/cesta) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

5. v záležitosti projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce Strakonické ulice“:  

a) schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Rekonstrukce Strakonické ulice“ uzavřené s Ing. Danielou Škubalovou, U Bachmače 29, Plzeň, 
jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 84.000 Kč + DPH 

b) schvaluje zvýšení rozpočtu o 202.000 Kč (zahrnující též navýšení dle dodatku č. 3), které bude 
zahrnuto do RO č. 7 

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

6. v záležitosti přípravy projektové dokumentace stavby „Komušín – oprava nádrže“ doporučuje ZM: 

a) projednat a schválit odkup dílu „b“ o výměře 142 m2 odděleného z p.č. 286/4 ve vlastnictví 
…………………… a sloučeného do nově vzniklé p.č. 286/6 v k.ú. Komušín (ve vlastnictví města 
Horažďovice) za cenu 50 Kč/m2 pozemku 

b) schválit kupní smlouvu na nemovité věci mezi …………… ………, …………….., ……………… 
(prodávající) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (kupující) 

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

7. v záležitosti odprodeje částí pozemku p.č. 169/1 v k.ú. Horažďovice doporučuje ZM projednat a schválit:  

a) budoucí odprodej částí pozemku p.č. 169/1 v k.ú. Horažďovice pro výstavbu garáží/skladů za 
cenu 450 Kč/m2 pozemku + 21% DPH mezi městem Horažďovice (budoucí prodávající) a 
……………………, ……………… , ………………….. , ………………………, …………………….. , 
……………………. 

b) smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(budoucí prodávající) a ……………….. ,  …………………… , …………………. (budoucí kupující) 
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c) smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(budoucí prodávající) a ………….... ……………., …………………., Horažďovice (budoucí 
kupující) 

d) smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(budoucí prodávající) a ………………………….., ………………., Horažďovice (budoucí kupující) 

e) smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(budoucí prodávající) a ………………, …………………., Horažďovice (budoucí kupující) 

f) smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(budoucí prodávající) a ………………. , …………………. , ………………… (budoucí kupující) 

g) smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(budoucí prodávající) a ……………… …., ………………….., Horažďovice (budoucí kupující) 

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

  
8. schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1780/1 ostatní plocha manipulační plocha v k.ú. 

Horažďovice a provzdušňovacích žlabů městské čistírny č. 1 a 2 v rozsahu dle zákresu (cca 1669 m2) za 
účelem využití pro biologický dočišťovací stupeň odpadních vod z výroby škrobu v areálu společnosti 
Lyckeby Amylex, a.s., Strakonická 946, Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

9. schvaluje pachtovní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(propachtovatel) a ……………….. …………..,  …………… (pachtýř) na propachtování pozemku 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 za cenu 2.500 Kč/ha pozemku + DPH dle 
platných daňových předpisů, s účinností od 01.06.2015 na dobu neurčitou – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

10. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0009453/001 k akci „Horažďovice, 
Lukeš – p.č. 1777/2 - 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  

11. revokuje usnesení 33. RM ze dne 11.04.2016, bod č. 6 a)  – vyřazení kanalizace u řadových domů 
Otavská ulice v Horažďovicích – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

12. schvaluje znění dopisu adresovaného JUDr. Milanu Hulíkovi, Bolzanova 1, Praha 1, právnímu zástupci 
…………….. ………………., týkající se odprodeje části pozemku p.č. 1153/4 o výměře 8 m2 v k.ú. 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

13. schvaluje dohodu mezi městem Horažďovice (vlastníkem),  H MONT servis s.r.o., Jateční 1124/8, Plzeň 
(zhotovitelem)  a  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle (investorem) řešící 
právní vztahy vzniklé s výměnou oken, jejich předáním a převzetím včetně prací realizovaných 
v souvislosti s jejich výměnou v rámci odstraňování hlukové zátěže v domě čp. 155, Strakonická ulice, 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. v záležitosti pronájmu nebytových prostor schvaluje pronájem nebytových prostor Šumavská 938, 
Horažďovice (smuteční síň) na p.č. st. 1239 a hospodářské části hřbitova na p.č. 2814/1 (dílna, sklad, 
dvůr) v k.ú. Horažďovice společnosti Pohřební služba Adámek s.r.o., Na Vršku 59, Sušice za účelem 
zajištění služeb spojených s pohřebnictvím s platností od 01.06.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 120.000 Kč/rok  + DPH v zákonem stanovené sazbě, schvaluje 
příslušnou nájemní smlouvu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 
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15. schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 57,9 m2 v I. nadzemním podlaží Peškova 941, 
Horažďovice Miroslavu Brůžkovi, Trhová 109, Horažďovice za účelem skladu materiálu s platností od 
01.06.2016 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 

16. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ………………….. , Horažďovice ……………… , …………………, 
Horažďovice s platností od  01.06.2016 na dobu neurčitou, od 01.06.2016 za nájemné  39,97 Kč/m2 
s uplatněním slevy pro rok 2016 ve výši 5,80 Kč/m2 a od 01.07.2016 za nájemné 40,45 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 

17. provádí rozpočtové opatření č. 7/2016, kterým se zvyšují  příjmy 353.260 Kč a zvyšují výdaje o  353.260 
Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor . 

18. bere na vědomí výpověď smlouvy č. 17/OBP-VL/2010 o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou (municipální 
vklad s úrokovou prémií) uzavřené dne 24.8.2010 mezi městem Horažďovice a J&T BANKOU, a.s. se 
sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, IČO: 47115378  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

19. v záležitosti poskytnutí dotace z rozpočtu města:  

a) schvaluje dotaci Tyjátru Horažďovice o. s., IČO: 64388883 na autorská práva, kostýmy, realizaci 
scény, hudební složku a její provozování ve výši 20.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace  

b) schvaluje dotaci Fotbalovému klubu Horažďovice, IČO: 69981981 na zajištění programu 
dětského dne – seskok parašutistů, ukázka výcviku psů, skákací hrad a odměny pro děti ve výši 
8.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

20. bere na vědomí změnu ve složení členů školské rady u ZŠ Komenského – novým členem za zákonné 
zástupce nezletilých žáků je s účinností od 01.07.2016 Jana Jehlíková – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK  

21. v souladu s ustanovením § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 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  

22. bere na vědomí rozhodnutí tajemnice MěÚ Horažďovice,  Ing. Ivany Duškové, pověřit výkonem 
povinností a oprávnění vedoucího živnostenského odboru Městského úřadu Horažďovice  Bc. Jaroslavu 
Radovou s platností od 01.06.2016 – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

23. RM projednala návrh organizační složky Technické služby, ze dne 05.05.2016 týkající se kácení zeleně. 
Rada města Horažďovice v záležitosti kácení zeleně:  

a) schvaluje kácení 8000 m2 křovin na polní cestě kolem Boubína na parcele č. 235, 369, 2686 a 
2687 v k. ú. Boubín 

b) schvaluje kácení 1 ks thuje v Blatenské ulici u čp. 529 na parcele č. 1156/1 v k.ú. Horažďovice 

c) schvaluje kácení 1 ks smrku v Blatenské ulici u čp. 531 na parcele č. 1156/1 v k.ú. Horažďovice 

d) schvaluje kácení 1 ks dvoj kmenu smrku v parku Ostrov na parcele č. 1083/81 v k.ú. 
Horažďovice 

e) schvaluje kácení 8 ks thují na „novém hřbitově“ u stavby nového kolumbária na parcele č. 2813 
a 2814/1 v k. ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
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24. schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a společností Odpadová poradenská, s.r.o., se 
sídlem Osadní 799/26, Praha 7 na zpracování Plánu odpadového hospodářství města pro období 2017– 
2021 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP 

25. bere na vědomí pořádání kulturní akce Otvíííráme Překvapení na Otavě dne 28.05.2016 od 15:00 do 
24:00 hod. a schvaluje místo konání akce v  areálu skate parku na Lipkách – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 
 

26. v záležitosti poskytnutí darů pro Městskou knihovnu Horažďovice na projekt Děti a četní 2016 a Seniorům 
Dokořán 2016:  

a) schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice (obdarovaný)  a společností  Brabec, 
Mlýn Horažďovice – Zářečí s.r.o, Zářečská 651, Horažďovice (dárce)  ve výši 1.000 Kč 

b) schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice (obdarovaný) a společností INKA - Kareš 
spol. s. r.o., Blatenská 586, Horažďovice (dárce)  ve výši 3.000 Kč 

c) schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice (obdarovaný) a společností Burda 
Václav, Otavská 1031, Horažďovice (dárce)   ve výši 1.000 Kč 

d) schvaluje darovací smlouva mezi městem Horažďovice (obdarovaný) a společností OVAG s.r.o., 
Předměstí 447, Horažďovice  (dárce)  ve výši 1.000 Kč 

e) schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice (obdarovaný) a Rosa Computers – 
Václav Rosa, Prácheňská 35, Horažďovice (dárce)  ve výši 5.000 Kč 

f) schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice (obdarovaný) a firmou Vít Želiska 
AUTOSPEKTRUM, Husovo náměstí 140, Horažďovice (dárce)  ve výši 1.000 Kč 

g) schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice (obdarovaný) a společností Mlýn a 
krupárna Mrskoš  s.r.o., U Jatek 127, Horažďovice  (dárce)  ve výši 1.000 Kč 

h) schvaluje darovací smlouvu  na movitou věc mezi městem Horažďovice (obdarovaný) a firmou 
Jana a Petr Drázdovi – Barvy, nátěrové hmoty, Ševčíkova 37, Horažďovice (dárce) ve výši 1.000 
Kč 

i) schvaluje darovací smlouvu na movitou věc mezi městem Horažďovice (obdarovaný)  a firmou 
Jana Petříková – Vesna, Nábřežní 413, Horažďovice  (dárce)  ve výši 2.000 Kč 

j) schvaluje smlouvu o reklamě mezi městem Horažďovice (obstaratel)  a společností Elika spol. 
s r.o., Strakonická 363, Horažďovice  (objednatel) ve výši 2.420 Kč  

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna 

27. v organizačních záležitostech organizační složky Technické služby souhlasí s uzavřením dvou dohod 
mimo pracovní poměr v rozsahu max. 300 hodin v roce 2016 vzhledem k navýšení rozsahu práce a 
nemožnost ji konat stálými zaměstnanci – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

28. schvaluje pronájem bytu č. 4 (2+1), Žižkova 755, Horažďovice manželům Leovi a Jitce Karlovým, Žižkova 
755, Horažďovice s platností od 01.01.2016 na dobu určitou do 30.04.2016 za nájemné 39,97 Kč/m2 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

29. v záležitosti Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
schvaluje sazebník úhrad na poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím s platností od 01.06.2016 – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

30. schvaluje termíny jednání RM:  

06.06.2016 ve 14:00 hod. 
27.06.2016 ve 14:00 hod.   
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            Ing. Michael Forman, v.r.       Mgr. Alena Průchová, v.r.   
            starosta města                      členka rady města    

 

                      

 


