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Město Horažďovice 
Usnesení  

z  39.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 27.06.2016 

 
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  38. schůze RM 
ze dne 06.06.2016 

2. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace stavby „Domov pro 
seniory Horažďovice“ uzavřené se společností ŠUMAVAPLAN, s.r.o., Pivovarská 4, Pakoměřice, p. 
Bořanovice, jehož předmětem je změna rozsahu zadání projektového řešení a navýšení ceny o 39.000 Kč 
+ DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. v záležitosti akce „Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově ZŠ Komenského ve městě 
Horažďovice“:  

a) bere na vědomí oznámení o doporučení projektu k podpoře ze státního rozpočtu z programu 
EFEKT 2016, souhlasí s „Podmínkami čerpání investiční dotace v programu EFEKT 2016“ a 
schvaluje přijetí dotace za těchto podmínek 

b) sděluje k povinné příloze č.13 předkládané před vydáním „Rozhodnutí  o účelovém určení 
prostředků státního rozpočtu“, že stavba je ve schváleném rozpočtu města pro rok 2016 a tím je 
zajištěno financování realizace akce nad rámec poskytnuté dotace. Ve schváleném rozpočtu 
města je akce vedena pod názvem Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Komenského 

c) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice (objednatel) a Vlastimilem Šatrou – projekty 
TZB, Hejná 100, Horažďovice (zhotovitel) na výkon autorského dozoru projektanta stavby 
„Rekonstrukce kotelny ZŠ Komenského“ za nabídkovou cenu ve výši jednotkové ceny 400 Kč bez 
DPH/hod. (484 Kč vč. DPH/hod.) a 0 Kč bez DPH/cesta (0 Kč vč. DPH/cesta) 

       – 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 
společností STAFIS – KT s.r.o., Pačejov – nádraží 74, Horažďovice (zhotovitel) na realizaci akce  
„Zastřešení atria MŠ Jiřího z Poděbrad“ za nabídkovou cenu 199.505 Kč bez DPH (241.401 Kč s DPH) – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (objednatel) a 
společností ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o., Písecká 283, Strakonice (zhotovitel)  na akci  „Boubín – 
rekonstrukce VO“ za nabídkovou cenu 488.986 Kč bez DPH (591.673 Kč s DPH) – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. v záležitosti akce „Boubín – rekonstrukce hasičské zbrojnice“:   

a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče STAFIS – KT s.r.o., Pačejov – nádraží 74, 
Horažďovice, IČO: 25219090 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s 
názvem „Boubín – rekonstrukce hasičské zbrojnice“ zadávané dle § 18 obecné výjimky 
z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s nabídkovou cenou 3.069.408 Kč 
bez DPH (3.713.984 Kč vč. DPH) 

b) ukládá akci „Boubín – rekonstrukce hasičské zbrojnice“ zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2017 
a případně do návrhu rozpočtového provizória 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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7. v záležitosti vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby 
„Horažďovice – kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města“: 

a) bere na vědomí žádost společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, Chrudim, 
dodavatele projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti, o schválení 
nového subdodavatele pro výše uvedenou akci 

b) schvaluje nového subdodavatele, společnost Vodárenská společnost Chrudim, a.s., 
Novoměstská 626, Chrudim pro provedení části zakázky – projekční práce 

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

  
8. schvaluje projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce a prodloužení ulice V Lukách, Horažďovice“ 

k žádosti o územní rozhodnutí – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

9. souhlasí s uložením kabelů NN do pozemků města p. č. 1484/4 v k. ú. Horažďovice dle žádosti ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupené Ing. Miroslavem Steinerem, Plzeňská 803, Klatovy 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, příčný překop bude v celé své 
délce uložen v provedení a s krytím pro komunikace, 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  

10. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o 
právu provést stavbu č. IV-12-0011150/VB/003 k akci „Horažďovice, KT, ZETES – kNN“ mezi  městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (budoucí povinný) a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností Senergos, a.s., 
Družstevní 13a, Ostopovice (budoucí oprávněná) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

11. souhlasí s úplnou uzavírkou provozu na místní komunikaci ulice Okružní v Horažďovicích, v úsecích dle 
doložené situace z důvodu pořádání cyklistického závodu „Horažďovické kolo“ dne 04.09.2016 od 08:00 
do 14:00 hodin s tím, že akce bude dostatečně zajištěna řádně vybavenou a poučenou pořadatelskou 
službou a bude umožněn vjezd vozidlům IZS v případě nouze – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje umístění zahradního domku na pozemku p. č. 3116/1 ve vzdálenosti líce zdiva 60 cm od 
hranice s pozemky p. č. 3115/3 a 2722/25 v k.ú. Horažďovice dle žádosti …………….. , ………….. , 
……………… za podmínek, že obvod střešní konstrukce nepřesáhne přes tyto hranice a nejvyšší bod 
stavby bude 3,2 m od přilehlého terénu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

13. souhlasí se zřízením zastínění bankomatu na objektu čp. 170 v Horažďovicích nad pozemkem p.č. 
2756/10 v k.ú. Horažďovice dle žádosti České spořitelny, a.s., Budějovická 1912/64b, Praha 4 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. schvaluje dodatek č. 1 k nájemní  smlouvě na prostor sloužící k podnikání uzavřené mezi pronajímatelem 
městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, Horažďovice a Mahdi Sayyad Haghshomarem, se 
sídlem T. G. Masaryka 21, Sušice, nájemcem  nebytových  prostor  Mírové náměstí 4, Horažďovice 
(rychlé občerstvení), jehož předmětem je doplnění nájemní smlouvy o novou nájemkyni Pegah 
Teymourian, se sídlem T. G. Masaryka 21, Sušice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

15. v záležitosti pronájmu nebytových prostor  v Horažďovicích: 

a) schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor – garáže č. 3, 
Mírové náměstí 12, Horažďovice mezi ………….. …….., ………………….., ………………….   
(nájemce) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) ke dni 
31.07.2016  
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b) schvaluje pronájem nebytových prostor – garáže č. 1,   Mírové náměstí 11, Horažďovice 
…………… …………… , …………………, ……………………  s platností od 01.07.2016 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. v bytových záležitostech:  

a) schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (2+1), ………………. , Horažďovice s 
…………….. ……………..  ke dni 31.07.2016, 

b) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ……………………., Horažďovice  ……………  ………………, 
……………... ………… s platností od 01.08.2016 na dobu určitou do 31.12.2017 za nájemné 
40,45 Kč/m2 

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

17. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ………………. , Horažďovice ………. …………….., ……………….., 
……………….. na dobu určitou od 01.07.2016 do 31.07.2016 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  

18. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ……………………… , Horažďovice …………….. …………. , 
………………….., ………………  na dobu určitou od 01.07.2016 do 30.09.2016 za nájemné 40,45 Kč/m2 – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

19. schvaluje pronájem bytu č. .. (3+1), …………………, Horažďovice manželům ………… a …………. 
…………………., ………………. , ……………….. na dobu určitou od 01.07.2016 do 30.09.2016 za 
nájemné 40,45 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

20. v bytových záležitostech:  

a) schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu  č. .. (0+1), …………………., Horažďovice – 
DPS s …………………. ……………….. ke dni 30.06.2016 

b) schvaluje pronájem bytu č. .. (0+1),  …………………… , Horažďovice – DPS ……………….. 
……………,   ……………………… , ……………..  s platností od 01.07.2016 na dobu neurčitou za 
nájemné 30,36 Kč/m2 

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

21. doporučuje ZM schválit přeúčtování částky 414.068,80 Kč za věcné břemeno – služebnosti z 
předcházejících účetních období do schválených výsledků hospodaření minulých let – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

22. provádí rozpočtové opatření č. 10/2016, kterým se zvyšují  příjmy o 116.440 Kč a  zvyšují výdaje o  
116.440 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

23. v záležitosti zajištění kulturních činností v Horažďovicích:  

a) schvaluje pronájem budovy kulturního domu Horažďovice, Strakonická 17, p. č. st. 13/2 v k.ú. 
Horažďovice Libuši Mužíkové, sídlo Peškova 731, Horažďovice, IČO 13863240, za účelem 
zajištění kulturní činnosti na dobu určitou s platností od 01.07.2016 do 30.06.2017 za nájemné ve 
výši 12.000 Kč/rok a schvaluje příslušnou nájemní smlouvu 

b) schvaluje pronájem budovy kina Horažďovice, Strakonická 16, p. č. st. 1109 v k.ú. Horažďovice 
Libuši Mužíkové, sídlo Peškova 731,   Horažďovice, IČO 13863240, za účelem zajištění kulturní 
činnosti na dobu určitou s platností od 01.07.2016 do 31.12.2016 za nájemné ve výši 12 Kč/rok a 
schvaluje příslušnou nájemní smlouvu 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

24. v souladu s ustanovením § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb.,  o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, souhlasí 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, 
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Praha - Smíchov, IČ 28980701, provozovna - Strakonická 945,  Horažďovice -  …………. …… , nar. 
………………, …………………., ……………….. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví  

25. v záležitosti pořízení a rozšíření informačních systémů MěÚ Horažďovice:   

a) schvaluje záměr pořízení a rozšíření informačních systémů MěÚ Horažďovice 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení a rozšíření informačních systémů MěÚ 
Horažďovice do 28. výzvy (Specifické informační systémy a komunikační systémy a infrastruktura 
II – obce a kraje) do Integrovaného regionálního operačního programu 

c) schvaluje přijetí nabídky společnosti M.C.TRITON, spol. s r.o., Evropská 846/176a, Praha 6 na 
zpracování Studie proveditelnosti, jako povinné přílohy k žádosti a zpracování žádosti za 
nabídkovou cenu 120.000 Kč bez DPH (145.200 Kč s DPH) 

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

26. v záležitosti realizace Rozšíření a modernizaci Městského kamerového dohlížecího systému (dále jen 
„Rozšíření MKDS“): 

a) schvaluje přijetí účelové finanční dotace v rámci dotačního titulu Plzeňský kraj – bezpečný kraj a 
prevence kriminality pro rok 2016 v celkové výši 488.595 Kč pro „Rozšíření MKDS“ města 
Horažďovice 

b) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace mezi  Plzeňským 
krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň (poskytovatel dotace) a městem Horažďovice, se sídlem 
Mírové náměstí 1, Horažďovice (příjemce dotace) určené na „Rozšíření MKDS“ ve výši 488.595 
Kč a  pověřuje starostu města podpisem 

c) pověřuje koordinací  projektu Františka Kříže, pracovníka bezpečnosti a krizového řízení, Odbor 
kanceláře starosty, společně s Odborem investic, rozvoje a majetku města 

d) schvaluje příkazní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(příkazce) a  Kamilem Jirkou, Bělojarská 1471, Tachov (příkazník), jejímž předmětem je 
vypracování technické zadávací dokumentace, účast v hodnotící komisi a zastupování příkazce 
při kontrole provádění prací a dodávek za nabídkovou cenu 39.400 Kč bez DPH (47.674 Kč 
s DPH) 

e) schvaluje přesun 47.674 Kč  na financování akce z nespecifikované investiční rezervy,  který 
bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 10 

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

27. v záležitosti neinvestiční dotace na výdaje SDH Horažďovice:  

a) schvaluje přijetí účelové finanční dotace na nákup vybavení pro JPO III SDH Horažďovice 
věcnými prostředky pro zabezpečení její akceschopnosti neinvestiční povahy, jež zůstane 
majetkem města Horažďovice ve výši 30.000 Kč z dotačního programu „Podpora jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2016“ pro JPO SDH Horažďovice  

b) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace mezi  Plzeňským 
krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň (poskytovatel dotace) a městem Horažďovice, se sídlem 
Mírové náměstí 1, Horažďovice (příjemce dotace) určené na nákup vybavení pro JPO III SDH 
Horažďovice věcnými prostředky a  pověřuje starostu města podpisem 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty   

28. schvaluje poskytnutí věcných darů v celkové hodnotě 1.604 Kč Kč, jako ocenění práce u JPO III SDH 
Horažďovice členům: p. ……… ………. a p. ……….. …………., vyslovuje jmenovaným taktéž poděkování 
za jejich činnost ve funkci u JPO III SDH Horažďovice a pověřuje realizací procesu nákupu věcných darů a 
jejich předání pracovníka bezpečnosti, OUI a krizového řízení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor kanceláře starosty  
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29. schvaluje pro Křesťanskou MŠ odpisový plán pořízeného dlouhodobého hmotného majetku – myčka 
nádobí Miele G4203 v pořizovací hodnotě 41.000 Kč, s dobou odpisování 12 let (CZ-CPA 27.90.11). 
Odpis majetku provedený v letošním roce ve výši 1.995 Kč bude příspěvková organizace krýt ze 
schváleného neinvestičního příspěvku na rok 2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

30. neschvaluje spolupráci se spolkem History o.s. a účast v projektu Galerie talentů – Kraje České republiky 
očima dětí – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

31. odkládá rozhodnutí o umístění vzdušného sdělovacího vedení na nové sloupy veřejného osvětlení v části 
obce Boubín dle žádosti společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/60, Praha 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města a starosta města 

32. v záležitosti pozemku p.č. 1480/4 v k.ú. Horažďovice neschvaluje záměr odprodeje pozemku pro 
výstavbu objektu určeného k  bydlení dle žádosti …………  …………., ……………… a ukládá MěÚ, 
odboru investic rozvoje a majetku města zveřejnit záměr odprodeje pozemků v lokalitě Třebomyslická a 
v lokalitě V lukách za minimální cenu 600 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

33. bere na vědomí anonymní stížnosti na ředitelku MŠ Loretská a schvaluje výsledek šetření stížností – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

34. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  

 termíny jednání RM:                   
    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:    
     26.09.2016 v 18:00 hod.  
 

   

   

 

 

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

            starosta města                    místostarostka města    

 

                      

 

 

 


