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Město Horažďovice 
Usnesení  

z  40.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 18.07.2016 

 
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  39. schůze RM 
ze dne 27.06.2016 

2. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190, Klatovy na 
zhotovení díla „Oprava chodníků Horažďovice“ ve výši 1.489.497,10 Kč + DPH a schvaluje příslušnou 
smlouvu o dílo – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

3. souhlasí s  pěti etapami částečných uzavírek Mírového náměstí a ulice Mons. Fořta v Horažďovicích na 
pozemcích p. č. 2760/3, 2760/6, 2760/4, 2760/12,  2761, st. p. č.5, st.p.č.12/2 a st.p.č. 14 v k.ú. 
Horažďovice při realizaci stavby „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích – I. 
etapa" – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. schvaluje změnu připojení pozemků p. č. 238/31, 238/88, 238/89 a 238/90 v k.ú. Horažďovice k místní 
komunikaci ulice Za Tržištěm na pozemku p. č. 238/6 v k.ú. Horažďovice čtyřmi samostatnými sjezdy dle 
žádostí manželů  ………………… , ………….. , Horažďovice,  ……………….. , ………………. , 
Horažďovice, ………………., ……………..  a schválené dokumentace dopravním inspektorátem – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. v záležitosti směny pozemků doporučuje ZM projednat a schválit: 

a) směnu nově odděleného pozemku p.č. 1671/15 orná půda o výměře 895 m2 v k.ú. Horažďovice 
z vlastnictví ……………. ………… do vlastnictví města Horažďovice a zároveň převod nově 
odděleného pozemku p.č. 1671/13 orná půda o výměře 888 m2 v k.ú. Horažďovice z vlastnictví 
města Horažďovice do vlastnictví ………… …………., směna  pozemků bude bez finančního 
vyrovnání 

b) směnnou smlouvu mezi ……… ………….. , ………………… , Horažďovice (prvá smluvní strana) 
a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (druhá smluvní strana) 

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

6. v záležitosti směny pozemků doporučuje ZM projednat a schválit: 

a) směnu pozemku p.č. 826 orná půda o výměře 108 m2 v k.ú. Horažďovice z vlastnictví ………. 
………….. a …………. ……………, ………, do vlastnictví města Horažďovice a zároveň převod 
nově odděleného pozemku p.č. 2990/2 ostatní plocha o výměře 108 m2 v k.ú. Horažďovice 
z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví ………………… a …………………..., směna  
pozemků bude bez finančního vyrovnání 

b) směnnou smlouvu mezi ………………., ……………. , …………… , …………………., 
………………  (prvá smluvní strana) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(druhá smluvní strana)  

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

7. schvaluje cenu nezasíťovaného pozemku na odprodej rodinných domů ve výši 650 Kč/m2 pozemku + 
DPH v zákonem stanovené sazbě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

8. schvaluje umístění dopravního zrcadla na lampu VO v Komenského ulici na pozemku p.č. 2762/1 v k.ú. 
Horažďovice na náklady žadatele …………….. ………., ………………, ……………….  a schvaluje 
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napájení elektrického vyhřívání z příslušné lampy VO – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

9. schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 29.12.2008 mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 
1, Horažďovice (pronajímatel) a ……….. ……………, …………………, Horažďovice (nájemce) s účinností 
od 01.07.2016 týkající se vypuštění st.p.č. 1119 v k.ú. Horažďovice z důvodu odprodeje – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

10. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Výměna vstupních vnějších dveří v pavlačovém bytovém domu 
148, Horažďovice“ mezi městem Horažďovice a společností PRIMA, a.s., Raisova 1004, Strakonice. 
Návrh dodatku se týká prodloužení termínu do 15.08.2016 a navýšení ceny o 12.663 Kč bez DPH 
(14.562,45 Kč vč. DPH) z důvodu nahrazení původních  dubových prahů systémovými hliníkovými prahy, 
celková cena bude činit 811.931 Kč bez DPH (933.720,65 Kč vč. DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. odkládá rozhodnutí v záležitosti uzavírky provozu na místní komunikaci – parkovišti „U Hlaváčků“ na 
pozemku p.č. 2694/9 v k.ú. Horažďovice  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města  

12. schvaluje pronájem bytu  č. .. (2+1), …………………… , Horažďovice na dobu určitou od 01.08.2016 do 
31.10.2016 za nájemné 40,45 Kč/m2  …………….. ……………, …………………., Horažďovice – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje znovupřidělení - pronájem bytu č. .. (3+1), …………………….., Horažďovice na dobu určitou od 
01.08.2016 do 31.12.2016 za nájemné 41,34 Kč/m2 ………….. ……………., ………………., Horažďovice – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. .. (2+1), ……………………….., Horažďovice na dobu dvou let 
s platností od 01.09.2016 do 31.08.2018 za nájemné 40,09 Kč/m2 manželům …………. ……………….., 
………………, …………….. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

15. schvaluje  tzv. opakovaný pronájem bytu č. .. (2+1), ………………….. , Horažďovice na dobu dvou let 
s platností od 01.09.2016 do 31.08.2018 za nájemné 40,09 Kč/m2 …………… …………, ………………, 
……………. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

16. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. .. (2+1), ………………… , Horažďovice na dobu dvou let 
s platností od 01.09.2016 na dobu určitou do 31.08.2018 za nájemné  40,09 Kč/m2 ……………., 
……………………., Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

17. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. .. (2+1), ……………………, Horažďovice na dobu dvou let 
s platností od 01.09.2016 na dobu určitou do 31.08.2018 za nájemné  40,09 Kč/m2  ……………… 
……….., ………………………….., Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

18. schvaluje dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku 
z nejvyššího počtu žáků ve třídě stanoveného § 4 odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění, a to 
na maximální počet 34 žáků ve třídě při výuce některých předmětů v šestém ročníku ZŠ Komenského pro 
školní rok 2016/2017 za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a 
budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK 

19. bere na vědomí Inspekční zprávu čj. ČŠIP-386/16-P z inspekční činnosti v Základní škole Horažďovice, 
Blatenská 540, příspěvková organizace, provedené Plzeňským inspektorátem České školní inspekce – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

20. bere na vědomí protokol o výsledku průběžné kontroly v ZŠ Komenského, provedené Krajským úřadem 
Plzeňského kraje dne 26.05.2016, a informaci ředitelky ZŠ o přijetí opatření k odstranění nedostatků 
zjištěných při kontrole – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

21. v záležitosti příspěvkové organizace ZŠ Komenského: 
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a) souhlasí s převodem částky 91.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace do fondu 
investic 

b) schvaluje odpisový plán pořízeného dlouhodobého hmotného majetku – mycí stroj ALBA M1003 
v pořizovací hodnotě 108.356 Kč s dobou odpisování 10 let (CZ-CPA 27.51.21). Odpisy 
provedené v letošním roce ve výši 5.418 Kč bude příspěvková organizace krýt ze schváleného 
neinvestičního příspěvku na rok 2016 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

22. schvaluje dotaci SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebomyslice, IČO: 00426954 na „Sraz rodáků 
Třebomyslic 13.08.2016“ ve výši 20.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

23. schvaluje Smlouvu o provozování Regionálního informačního centra Prácheňska  mezi městem 
Horažďovice a RNDr. Ladislavem Havlem – Ciao … Zámek 1, Strakonice s účinností od 01.08.2016 na 
dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

24. v záležitosti 12. - 14. jednání kulturní komise:  

a) bere na vědomí zápisy z 12. - 14. jednání kulturní komise 

b) nesouhlasí s návrhem na udělení čestného občanství panu Václavu Trčkovi, vedení města zajistí 
ocenění jeho dlouhodobé práce jiným způsobem  

c) schvaluje program a rozpočet Jmenin města 

d) schvaluje program a rozpočet Dne seniorů s výjimkou vyhlášení nominační ankety 
Senior/Seniorka roku 2016 

e) bere na vědomí informaci o možnosti zřízení Bavorovo vyhlídky 

f) bere na vědomí informaci o billboardu u železničního přejezdu, nesouhlasí s vypovězením   
smlouvy a zároveň  RM žádá kulturní komisi o vytipování 3 míst na umístění billboardů ve městě 
(ve směru od  Nepomuka, Strakonic a Klatov)  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

25. schvaluje výpověď Smlouvy o zprovoznění a provozu dynamické internetové aplikace č. 025/03/DYN 
mezi Mgr. Pavlem Hladkým – ŠumavaNet.CZ, Mánesova 805,  Klatovy, IČO 69433062 a městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1,  Horažďovice ke dni 31.12.2016 (týká se  www: Otavská plavba) za 
podmínky, že bude odsouhlaseno všemi členskými městy  projektu Otavská plavba – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

26. schvaluje poskytování darů v souvislosti s významnými životními jubilei následovně: 

při dovršení  75 let …………………...  dar v hodnotě 100 Kč 
                      80 až 89 let ……………  dar v hodnotě 200 Kč 
                      90 a výše …………..…   dar v hodnotě 300 Kč 

vítání občánků ………… dar v hodnotě 200 – 250 Kč dle současné nabídky 

jubilejní sňatky (50, 55, 60 a výše společného života)……... dar v hodnotě 1.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, správní odbor  

27. 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, 
Praha - Smíchov, IČ 28980701, provozovna - Strakonická 945, Horažďovice - ……………. , ……………., 
………………, trv. …………….., Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví   

28. souhlasí se znovuotevřením interní praxe MUDr. Jany Boučkové v úvazku 0,5, kterou by vykonávala pro 
občany Horažďovic a okolí v prostorách Městského zdravotnického zařízení Horažďovice, Blatenská 311 – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví   
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29. schvaluje Smlouvu o spolupráci při zabezpečování podpůrně rehabilitačních programů poskytovaných 
pojištěncům České průmyslové zdravotní pojišťovny mezi městem Horažďovice a Českou průmyslovou 
zdravotní pojišťovnou, Jeremenkova 11, Ostrava – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Aquapark  

30. v záležitosti kácení zeleně: 

a) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks lípy rostoucí v parku Ostrov na parcele č. 1083/1 v k. ú. 
Zářečí u Horažďovic. 

b) schvaluje kácení 2 ks thují na „novém“ hřbitově na parcele č. 2814/1 v k. ú. Horažďovice 

c) schvaluje kácení 7 ks smrků nad č.p. 758 na sídlišti „Uran“ na p. č. 1156/1 v k. ú. Horažďovice 

d) schvaluje kácení 1 ks smrku v parku Ostrov na parcele č. 1083/1 v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

 – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

31. v organizačních záležitostech organizační složky Technické služby ve smyslu § 102 odstavec 2) písm. j) 
zákona č.128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje od 01.08.2016 celkový počet 
zaměstnanců organizační složky Technické služby  - 17 zaměstnanců – za realizaci usnesení zodpovídá 
místostarostka města a tajemnice MěÚ   

32. schvaluje kácení lípy srdčité v atriu zámku a eliminaci porostu břečťanu na parkánové zdi dle vydaného 
rozhodnutí MěÚ, odborem památkové péče, školství a kultury – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Městské muzeum  

33. schvaluje jednotné vstupné ve výši 30 Kč na filmová představení letního kina ATRIUM v muzeu 
s výjimkou vstupu zdarma pro ZTP a jejich doprovod, děti do 6 let – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Městské muzeum  

34. bere na vědomí dohodu týkající se spolupráce mezi městem Strakonice a městem Horažďovice při 
realizaci ekologicko – osvětového projektu Zahradou poznání 2013-2018, souhlasí se zřízením 
pamětního zastavení s výsadbou  původních odrůd ovocných dřevin v celkovém počtu 5 kusů (jabloní) u 
kaple u Svaté Anny během roku 2016 – za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města   

35. v záležitosti šetření stížnosti na ZŠ Komenského: 

a) bere na vědomí prošetření stížnosti čj. ČŠIP-814/16-P a schvaluje výsledek šetření stížnosti 
s tím, že stížnost byla shledána nedůvodnou 

b) schvaluje dopis adresovaný ČŠI Plzeňský inspektorát o vyřízení stížnosti 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

36. v záležitosti jednání RM a ZM  schvaluje:  
  termíny jednání RM:    08.08.2016 ve 14:00 hod. 
    29.08.2016 ve 14:00 hod. 
 19.09.2016 ve 14:00 hod.                

  

     termín jednání ZM:               26.09.2016 v 18:00 hod. 

 

  
 

 

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

            starosta města                    místostarostka města    


