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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 43.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 12.09.2016 

 
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  ze  42. schůze RM 
ze dne 29.08.2016  

2. v záležitosti přeložky STL plynovodu a 3 plynovodních přípojek vyvolané stavbou „Rekonstrukce a 
revitalizace Mírového náměstí Horažďovice“:  

a) schvaluje smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících mezi městem Horažďovice a RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, na 
náklady města Horažďovice 

b) schvaluje ve veřejném zájmu smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 
městem Horažďovice a RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem za jednorázovou 
náhradu ve výši 500 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě 

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

3. v záležitosti záměru odkupu pozemků v k.ú. Horažďovice doporučuje ZM projednat a schválit: 

a) odkup pozemků p.č. 238/82 orná půda o výměře 1 204 m2, p.č. 238/85 orná půda o výměře 1 249 
m2, p.č. 2745/14 ostatní plocha silnice o výměře 87 m2 vše v k.ú. Horažďovice od ………….  
……………., ……………… ,  …………… za kupní cenu ve výši 494.950 Kč 

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

c) přesun 150.000 Kč v rámci rozpočtového opatření č. 13 

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

4. v záležitosti budoucí směny pozemků v k.ú. Babín doporučuje ZM projednat a schválit:  

a) budoucí směnu nově vzniklých pozemků ve vlastnictví města Horažďovice p.č. 367/16 ostatní 
plocha o výměře 47 m2, p.č. 367/15 ostatní plocha o výměře 13 m2, st.p.č. 64 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 20 m2, st.p.č. 63 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 v k.ú. Babín u 
Horažďovic za cenu 22.724 Kč, za nově vzniklý pozemek ve vlastnictví …………….. …………… 
p.č. 367/17 ostatní plocha o výměře 88 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic za cenu 14.969 Kč 

b) smlouvu o budoucí smlouvě směnné mezi ……………… …………….. , ………………  (prvá 
smluvní strana) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (druhá smluvní strana) 
s doplatkem ve výši 7.755 Kč pro město Horažďovice  

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

5. schvaluje výpověď z pachtu původního pozemku p.č. 238/58 (nově pozemků p.č. 238/58, p.č. 238/86, 
p.č. 238/87, p.č. 238/91) v k.ú. Horažďovice pro Petra Bednarika, Komenského 666, Horažďovice 
z důvodu přípravy zasíťování pozemků v lokalitě 31/4 Třebomyslická ulice v Horažďovicích – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a majetku města  

6. odkládá rozhodnutí týkající se  výpovědi z nájmu části původního pozemku st.p.č. 369/1 nově p.č. 3195 
v k.ú. Horažďovice pro …………… ……………, …………………., Horažďovice z důvodu realizace projektu 
„Spolupráce na zlepšení využití hlízové šťávy pro výrobu krmiv“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  
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7. v záležitosti pozemku p.č. 169/1 v k.ú. Horažďovice schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy mezi 
městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) a ……………….. ………………, 
………………, ……………. (nájemce) ke dni 02.09.2016 z důvodu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje výpověď z nájmu pozemků p.č. 2745/13, p.č. 2745/12 v k.ú. Horažďovice pro ……………. 
…………., ………………..  z důvodu přípravy zasíťování pozemků v lokalitě 31/4 Třebomyslická ulice 
v Horažďovicích – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0009019/001 k akci „Horažďovice, 
Želiska – 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 úhradu ve výši 
10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

10. v záležitosti pronájmu pozemků Českému rybářskému svazu Horažďovice:  

a) schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 04.11.1993 mezi městem Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) a Českým rybářským svazem, místní organizací 
Horažďovice, Nad Nemocnicí 1135, Horažďovice, IČO: 43316603 (nájemce), jehož předmětem je 
vyjmutí pozemků p.č. 1680/1 v k.ú. Horažďovice, p.č. 191/1, p.č. 191/11 v k.ú. Svaté Pole u 
Horažďovic z nájemního vztahu 

b) schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 04.11.1993 mezi městem Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) a Českým rybářským svazem, místní organizací 
Horažďovice, Nad Nemocnicí 1135, Horažďovice, IČO: 43316603 (nájemce), jehož předmětem je 
vyjmutí pozemků p.č. 191/12, p.č. 191/13, p.č. 191/14, p.č. 191/15, p.č. 191/16 vodní plocha 
v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic z nájemního vztahu 

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

11. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ………………………, Horažďovice ………… ……………, 
……………… s platností od 01.10.2016 na dobu určitou do 30.06.2017 za nájemné 40,45 Kč/m2 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

12. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. ..  (2+1), ………………….. , Horažďovice  na dobu dvou let 
s platností od 01.10.2016 na dobu určitou do 30.09.2018 za nájemné  40,09 Kč/m2 ………….. …………, 
……………,  …………….. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

13. schvaluje dle § 2288 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku výpověď  nájmu bytu …………… a …………. 
…………….., nájemcům bytu č. .., ……………. ,  Horažďovice s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počne 
plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

14. schvaluje nejvyšší nabídkovou cenu prodávané bytové jednotky č. 789/8 ve výši 510.900 Kč a doporučuje 
ZM projednat a schválit prodej bytové jednotky č. 789/8 na st.p.č. 727 a st.p.č. 728 v k.ú. Horažďovice, 
ulice Šumavská v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 501/8802 na společných částech domu 789, 
790 a st.p.č. 727 a st.p.č. 728 v k.ú. Horažďovice a kupní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a  …………. …………, ………………… , Horažďovice (kupující) za 
cenu 510.900 Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od schválení prodeje ZM a záloha ve 
výši 5.000 Kč na náklady spojené s prodejem bude zaplacena do 14 dnů od schválení prodeje ZM – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. schvaluje převod akumulačních kamen M 80 AK v hodnotě 21.775 Kč a 2  kusů přímotopů ATLANTIC 
2000 W každý v hodnotě 2.972 Kč ze Základní školy Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy se 
sídlem Komenského ulice 211,  Horažďovice,  IČO: 75005271 na město Horažďovice – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

16. v záležitosti rozpočtu města na rok 20016 doporučuje ZM schválit: 

a) čerpání rozpočtu k 31.07.2016 
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b) rozpočtovou změnu č. 1, tj.  rozpočtová opatření č. 1-13/2016 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

17. doporučuje ZM schválit: 

a) dotaci ve výši 135.200 Kč z rozpočtu města spolku Hudba bez hranic, z.s. na Ševčíkovy hudební 
večery v roce 2017 

b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Hudbě bez hranic, z.s., Sušice, IČO: 26555131 na 
Ševčíkovy hudební večery 2017 ve výši 135.200 Kč 

c) zapracování dotace do rozpočtu 2017, případně do pravidel rozpočtového provizoria na rok 2017 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

18. v záležitosti zajištění dopravní výchovy:  

a) schvaluje poskytnutí dotace na zajištění dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti pro 
dopravní výuku a výcvik žáků ZŠ v působnosti MěÚ Horažďovice ve výši 10.000 Kč 

b) schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Horažďovice a státní 
příspěvkovou organizací – Centrum služeb pro silniční dopravu, nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, 110 15 Praha  

c) schvaluje zahrnout do rozpočtu na rok 2017 částku 10.000 Kč na aktivity BESIP pro základní 
školy v působnosti MěÚ Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

19. schvaluje změnu termínu konání koncertu pěveckého sboru Original Band při ZŠ Komenského 
11.11.2016 v sále hotelu Prácheň  – Svatomartinský koncert (z původně schváleného 18.12.2016) – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

20. schvaluje stanovení platů a vydání platových výměrů ředitelkám příspěvkových organizací Mgr. Aleně 
Průchové, Bc. Jitce Černé, Mgr. Marcele Šmrhové, Mgr. Jaroslavě Šimkové a řediteli ZUŠ Mgr. Martinu 
Petrusovi  s účinností od 01.09.2016 z důvodu změny platových tarifů  - dle přílohy č. 1 návrhu usnesení, 
a to v souladu s nařízením vlády č. 273/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a v souladu se 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK 

21. schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Eventy 2017 (Slavnosti Kaše a Jmeniny města) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

22. schvaluje darovací smlouvu na movitou věc mezi městem Horažďovice (obdarovaný) a Ludmilou 
Loukotovou – OPA, Sládkovičova, 1229/29,  Praha 4 (dárce) ve výši 4.051 Kč pro organizační složku 
Městská knihovna Horažďovice na projekt Děti a čtení 2016 – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Městská knihovna  

23. v záležitosti využití Aquaparku Horažďovice:  

a) schvaluje smlouvu na využití části plaveckého bazénu pro výuku plavání mezi městem 
Horažďovice a Školním sportovním klubem při ZŠ Horažďovice, Komenského ul. 211 

b) schvaluje smlouvu na využití části plaveckého bazénu pro výuku plavání mezi městem 
Horažďovice a Domem dětí a mládeže Horažďovice, Zámek 11 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Aquapark   

24. v  záležitosti kácení zeleně: 

a) schvaluje kácení 2 ks jasanů a 1 ks jírovce v Peškově ulici nad čp. 712-713 na pozemcích p. č. 
221/16 v k. ú. Horažďovice s podmínkou, že bude provedena náhradní výsadba  

b) schvaluje kácení 1 ks smrku, 1 ks thuje a 5 ks keřů v Loretské ulici u čp. 929 na pozemcích  p. č. 
824/7 a 832/42 v k. ú. Horažďovice s podmínkou, že  bude provedena náhradní výsadba  
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c) schvaluje kácení 3 ks bříz v ulici Za tržištěm na pozemku p. č. 238/6 v k. ú. Horažďovice 

       – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složky Technické služby  

25. doporučuje ZM schválit program 11. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu: Jana Buriánka, Josefa 
Chalupného  a návrhovou komisi: Mgr. Karla Zrůbka, Karla Šťastného – za realizaci usnesení zodpovídá 
starosta města  

26. schvaluje nabídku společnosti Stavby Vichr, s.r.o. na realizaci akce  „Oprava  oplocení Požární zbrojnice 
města Horažďovice“ za nabídkovou cenu 87.307 Kč bez DPH (105.642 Kč s DPH) – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  kanceláře starosty  

27. v záležitosti opravy slaboproudých rozvodů v MŠ Loretská:  

a) schvaluje záměr akce opravy slaboproudých rozvodů v objektu MŠ Horažďovice, Loretská 935, 
Horažďovice 

b) přijímá nabídku Jana Sládka, Velenovy 97, která představuje náklady ve výši 60.507,50 Kč bez 
DPH ( 73.214,10 Kč s DPH) 

c) schvaluje příslušnou objednávku (viz příloha 2) na opravu slaboproudých rozvodů v objektu MŠ 
Horažďovice, Loretská 935, Horažďovice, která bude zadaná Janu Sládkovi, Velenovy 97 
v cenové výši 60.507,50 Kč bez DPH (73.214,10 Kč s DPH) 

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

28. v záležitosti jednání RM a ZM  schvaluje:  
  termíny jednání RM:    26.09.2016 ve 14:00 hod. 
    10.10.2016 ve 14:00 hod. 
    24.10.2016 ve 14:00 hod. 
    07.11.2016 ve 14:00 hod. 
    28.11.2016 ve 14:00 hod. 
    12.12.2016 ve 14:00 hod. 
    19.12.2016 ve 14:00 hod. 
     
 termín jednání ZM:  26.09.2016 v   18:00 hod. v kulturním domě   
    12.12.2016 v   18:00 hod. 
 

 

 

 

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

            starosta města                    místostarostka města    

 

 

 


