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Město Horažďovice 
Usnesení  

z  38.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 06.06.2016 

 
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  36. schůze RM 
ze dne 23.05.2016 a z 37. schůze RM ze dne 30.05.2016         

2. schvaluje Výzvu k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové 
dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby „Rekonstrukce Peškovy ulice, 
Horažďovice“ 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  

3. schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (objednatel) a Ing. 
Oldřichem Slováčkem, náměstí Míru 108, Blatná (zhotovitel), jejímž předmětem je vypracování dopravní 
studie k akci „Dopravní obsluha hospodářského dvora zámku Horažďovice“ za nabídkovou cenu 115.000 
Kč bez DPH (139.150 Kč s DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

4. v záležitosti pozemku p.č. 1272/8 v k.ú. Horažďovice souhlasí s odprodejem části pozemku p.č. 1272/8 
v k.ú. Horažďovice v rozsahu dle zákresu (cca 70 m2 před nemovitostí čp. 448) z vlastnictví Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha – Nové Město do vlastnictví 
žadatele ………………………….  a ………………. , ……………….. , ………………  a pověřuje MěÚ odbor 
investic, rozvoje a majetku města zasláním oznámení na Správu železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, Praha – Nové Město – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

5. doporučuje ZM projednat a schválit:  

a) odprodej nově vzniklé p.č. 364/13 ostatní plocha jiná plocha o výměře 65 m2 oddělené z p.č. 
364/1 v k.ú. Babín u Horažďovic a dílu „a“ o výměře 17 m2 odděleného z p.č. 36/2 a sloučeného 
do pozemku ve vlastnictví ………….. ……………., ……………… -  p.č. 34 v k.ú. Babín u 
Horažďovic za cenu 13.850 Kč + poplatky s prodejem související 

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

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

6. v záležitosti žádosti o odprodej  části pozemku p.č. 2759/3 v k.ú. Horažďovice:  

a) neschvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 2759/3 o výměře cca 153 m2 v k.ú. 
Horažďovice, ………………….., …………………….., …………… a ……………… ……………, 
………………… , ………………… 

b) pověřuje MěÚ,  odbor investic, rozvoje a majetku města projednáním záměru pronájmu části 
zaploceného pozemku p.č. 2759/3 o výměře cca 97 m2 v k.ú. Horažďovice s …………. 
…………… a …………… ………… 

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

7. doporučuje ZM projednat a schválit: 

a) odprodej p.č. 3115/5 ostatní plocha jiná plocha o výměře 118 m2 v k.ú. Horažďovice pro výstavbu 
rodinného řadového domu za cenu 620 Kč/m2 + 21 % DPH a budoucí odprodej pozemků p.č. 
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3115/4 ostatní plocha jiná plocha o výměře 56 m2, p.č. 3115/3 ostatní plocha jiná plocha o 
výměře 134 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 620 Kč/m2 + 21 % DPH 

b) kupní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a 
manželi ……………… a ……… … …………, ………………, Horažďovice – SJM (kupující) na 
odprodej p.č. 3115/5  v k.ú. Horažďovice pro výstavbu rodinného řadového domu s termínem 
ukončení výstavby rodinného domu do 4 let od usnesení 

c) smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(budoucí prodávající) a manželi …………  a  ………….  ……………,  …………… , …………… - 
SJM (budoucí kupující) na odprodej pozemků p.č. 3115/4 ostatní plocha jiná plocha o výměře 56 
m2, p.č. 3115/3 ostatní plocha jiná plocha o výměře 134 m2 v k.ú. Horažďovice 

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

  
8. schvaluje pronájem dřevěného stánku stojícího u parkoviště (parc. č. 2756/5 v k .ú. Horažďovice) před 

restaurací U Hlaváčků Horažďovice, s Ing. Alešem Drhou, Plešivec 375, Český Krumlov, s platností od 
01.06.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 100 Kč vč. DPH 
v zákonem stanovené sazbě/rok, schvaluje příslušnou nájemní smlouvu – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

9. doporučuje ZM projednat a schválit: 

a) převzetí investorství stavby křižovatkového napojení nové místní komunikace na silnici II/169, 
která dopravně připojuje místní účelovou komunikaci na pozemku p.č. 2415/1 a 2415/2 v k.ú. 
Zářečí u Horažďovic a přilehlé pozemky 

b) schvaluje podíl na investičních nákladech spojených s výstavbou předmětné komunikace a 
způsob vypořádání dohodnuté se společnostmi ZETES KT, spol. s r.o., K letišti 532, Klatovy  a 
OSEVA Seeds s.r.o., Komenského 1028, Horažďovice 

c) budoucí závazek dohodnuté koupě pozemků dotčených stavbou v rozsahu pozemku p. č. 1052/2 
a části pozemku p. č.1052/13 v k.ú. Zářečí u Horažďovic za cenu 100 Kč + DPH od společnosti 
ZETES KT, spol. s r.o., K letišti 532, Klatovy  

d) smlouvu vlastníků nemovitostí o společném postupu při výstavbě komunikace mezi městem 
Horažďovice a společnostmi ZETES KT, spol. s r.o., K letišti 532, Klatovy  a OSEVA Seeds s.r.o., 
Komenského 1028, Horažďovice 

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

10. bere na vědomí stanovisko k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihozápad – 
CZ03“, který byl podroben posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

11. bere na vědomí oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality 
ovzduší Zóna Jihozápad – CZ03, které je oznámeno veřejnou vyhláškou – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje zvláštní užívání místní komunikace – ulice Tyršova na p.č. 2758/7, p.č. 2758/8 v k.ú. 
Horažďovice, v úseku dle doložené situace, z důvodu zřízení předzahrádky pro hosty restaurace Na 
Růžku v termínu od 15.06.2016 do 15.09.2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

13. schvaluje přílohu SPU 278579/2016/Mat/32341203 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 p.č. 1108/5, st.p.č. 1267, st.p.č. 1526/1, st.p.č. 1528 v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města               

14. schvaluje třístrannou smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900087161_2/VB k plynovodní přípojce pro 
čp. 195 Komenského  ulice v Horažďovicích mezi městem Horažďovice (povinný), společností RWE 
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GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem  zastoupené na základě plné moci společností RWE 
Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno (oprávněný), manželi ……………..  a ……….  
……………, ……………………, …………… (investoři) za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + 21 % 
DPH (celkem 1. 210 Kč včetně 21 % DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města  

15. schvaluje dodatek  č. 1 ke smlouvě o dodávce elektrické energie na dobu určitou od 01.01.2016 do 
31.05.2016 mezi společností LYCKEBY AMYLEX a.s., Strakonická 946, Horažďovice (dodavatel) a 
městem  Horažďovice (odběratel)  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

16. souhlasí s uložením kabelů NN do pozemku města p. č. 2415/2 v k. ú. Zářečí u Horažďovic dle žádosti 
ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené Ing. Josefem Polívkou, Zborovská 146/35, 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 chodníku a budou protokolárně předány zástupci 
Technických služeb Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

17. v záležitosti pronájmu prostor kluboven a sklepa spolku Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Prácheň 
Horažďovice: 

a) schvaluje pronájem kluboven a sklepa, Mírové náměstí 12, které jsou součástí pozemku p. č. st. 
6 v k. ú. Horažďovice, spolku Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Prácheň Horažďovice, Mírové 
náměstí 12, Horažďovice, o celkové výměře 189,05 m2 (byty č. 1, 2, 16),  s platností od 
01.06.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši  1.000 Kč/rok  
vč. DPH v zákonem stanovené sazbě a  schvaluje příslušnou nájemní smlouvu 

b) schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy se spolkem Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina 
Prácheň Horažďovice,  ze dne 01.03.2011  (byt č. 2) ke dni 31.05.2016 

c) schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy se spolkem Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina 
Prácheň Horažďovice,  ze dne 31. 03. 2011 (byt č. 16) ke dni 31.05.2016 

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

18. v záležitosti stavby „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích – I. etapa“: 

a) bere na vědomí žádost společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Čs. legií 37, Klatovy, 
dodavatele stavebních prací, o schválení nového subdodavatele pro výše uvedenou stavbu 

b) schvaluje nového subdodavatele, společnost TRANSMIX BETON s.r.o., Dr. Sedláka 903, 
Klatovy, pro provedení části stavebních prací na stavebních objektech kanalizace 

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

19. schvaluje splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  s  ………………., …………….., bývalým 
nájemcem bytu č. .., …………………. , …………….. na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění 
poskytovaná s  užíváním bytu, příslušného úroku z prodlení a poplatku z prodlení ve výši 5.000 Kč/měsíc 
vždy k  25. dni běžného  kalendářního  měsíce, poprvé v červnu 2016 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

20. schvaluje pronájem bytu č.  .. (2+1), …………………., Horažďovice ……………. ……………, …………… 
s platností od 01.07.2016 na dobu určitou do 31.12.2017 za nájemné 30,36 Kč/m2 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

21. nesouhlasí s podnájmem části nebytových prostor Mírové náměstí 4, Horažďovice (rychlé občerstvení) 
Pegah Teymourian, ……………………...,  ……………….  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

22. provádí rozpočtové opatření č. 8/2016, kterým se zvyšují  příjmy 120.550 Kč a zvyšují výdaje o 120.550 
Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  
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23. doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 9/2016, kterým se zvyšují příjmy o 13.338.900 Kč a 
zvyšují výdaje o 13.338.900 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

24. v záležitosti závěrečného účtu města doporučuje ZM:  

a) uzavřít projednání závěrečného účtu města Horažďovice za rok 2015 vyjádřením souhlasu s 
celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

b) vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 zpracovanou 
auditorskou společností ADU.CZ s.r.o. Malenice 

c) schválit účetní závěrku města Horažďovice sestavenou k 31.12.2015 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

25. doporučuje ZM schválit Závěrečný účet DSO RADINA za rok  2015 – souhlasit s hospodařením za rok 
2015, a to bez výhrad a vzít na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření zpracovanou Krajským 
úřadem Plzeňského kraje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

26. schvaluje smlouvu o výpůjčce schodolezu mezi městem Horažďovice a Základní školou Horažďovice, 
Komenského ul. 211, okres Klatovy, příspěvkovou organizací IČO 75005271 se sídlem  Komenského 211, 
341 01 Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

27. v záležitosti veřejnosprávních kontrol a účetní uzávěrky za rok 2015:  

a) bere na vědomí protokol o kontrole příspěvkové organizace – Základní škola Horažďovice, 
Komenského ul. 211, okres Klatovy  (čj. MH/07077/2016), Základní škola Horažďovice, Blatenská 
540, příspěvková organizace (čj. MH/08653/2016) a Základní umělecká škola Horažďovice, 
příspěvková organizace (čj. MH/08535/2016) 

b) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola 
Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy za rok 2015, IČO: 75005271 a ukládá výsledek 
hospodaření příspěvkové organizace zisk ve výši  214.117,39 Kč převést do jejího rezervního 
fondu 

c) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření Základní školy Horažďovice, Blatenská 540, 
příspěvková organizace za rok  2015, IČO: 75005557 a ukládá  výsledek hospodaření 
příspěvkové organizace zisk ve výši 108.775,71 Kč převést do jejího rezervního fondu 

d) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření Základní umělecké školy Horažďovice, 
příspěvková organizace za rok 2015, IČO: 71294929 a ukládá  výsledek hospodaření 
příspěvkové organizace ztrátu ve výši 9.518,33 Kč krýt z rezervního fondu příspěvkové 
organizace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK a odbor finanční  

28. schvaluje podání žádosti ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje o zápis nejvyššího povoleného počtu 
žáků, a to 50 žáků ve školním klubu při ZŠ Blatenská do rejstříku škol a školských zařízení od 01.06 2016. 
Ukládá příspěvkové organizaci ZŠ Blatenská doložit Krajskému úřadu Plzeňského kraje stanovisko 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro 
navrhovaný účel – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

29. schvaluje úpravu finančního plánu na rok 2016 u příspěvkové organizace MŠ Loretská – zařazuje 
pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (skříň na lůžkoviny a nástavce) z rezervního fondu 
příspěvkové organizace do maximální výše 19.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  

30. souhlasí s užíváním části nebytových prostor v Křesťanské MŠ a souhlasí s předloženou „Smlouvou o 
užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi Křesťanskou MŠ a Radkou Lečovou-Prosserovou, 
Předměstí 501, Horažďovice, dále mezi Křesťanskou MŠ a …………….. …………….., …………., 
…………….  a mezi Křesťanskou MŠ a spolkem Orin, Na Břehu 298, Katovice – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

31. neschvaluje spoluúčast města Horažďovice na veletrzích v rámci společné expozice Plzeňského kraje – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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32. doporučuje ZM schválit zřizovací listinu organizační složky Městské muzeum Horažďovice s platností od 
01.07.2016 – za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města  

33. v záležitosti pronájmu nebytových prostor Sportovní 1052, Horažďovice  (restaurace AQP): 

a) revokuje usnesení z 35. jednání  RM, bod 35 ze dne 09.05.2016 

b) schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 170,31 m2 Sportovní ulice 1052, Horažďovice 
(restaurace – aquapark) společnosti Casa verde, s.r.o., sídlo Žižkova 425, Strakonice, IČO 

28141580, za účelem provozování restaurace s platností na dobu neurčitou od 20.06.2016 za 
nájemné ve výši 7.500 Kč/měsíc a schvaluje příslušnou nájemní smlouvu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

34. doporučuje ZM schválit program 10. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu: Daniela Martínka a 
Mgr. Stanislava Jůdu a návrhovou komisi: Jana Buriánka a Mgr. Václava Jáchima – za realizaci usnesení 
zodpovídá starosta města  

35. schvaluje dohodu o spolupráci mezi městem Horažďovice a Pošumavím, a. s., Střelské Hoštice na 
zpracování a likvidaci biokomunálního odpadu s platností od 01.06.2016 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

36. v záležitosti jednání RM a ZM  schvaluje: 

       termíny jednání RM:                   27.06.2016 ve 14:00 hod.  
    18.07.2016 ve 14:00 hod.      
    08.08.2016 ve 14:00 hod. 
    29.08.2016 ve 14:00 hod. 
    19.09.2016 ve 14:00 hod.  
 
termíny jednání ZM:   20.06.2016 od 18:00 hod.      
    26.09.2016 od 18:00 hod. 

   

   

 

 

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

            starosta města                    místostarostka města    

 

                      

 

 


