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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 44.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 26.09.2016 

 
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  43. schůze RM 
ze dne 12.09.2016  

2. schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce a 
revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích, etapa II.“ zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách  v otevřeném řízení a jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící komise – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi městem Horažďovice a společností RWE GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940, Ústí nad Labem za účelem rozšíření plynovodní sítě do nové lokality 31/4 v rámci akce 
„Rekonstrukce Třebomyslické ulice a ZTV 31/4“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

4. neschvaluje záměr odprodeje pozemků p.č. 241/7 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1 140 m2, 
p.č. 241/8 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 4 378 m2, p.č. 241/9 ostatní plocha ostatní 
komunikace o výměře 1 534 m2, p.č. 241/10 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 4 785 m2, p.č. 
241/11 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 10 289 m2 v k.ú. Boubín – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a majetku města   

5. doporučuje ZM projednat a schválit smlouvu o budoucí smlouvě směnné mezi městem Horažďovice, 
Mírové náměstí 1, Horažďovice a společností Lyckeby Amylex, a.s., Strakonická 946, Horažďovice – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a majetku města  

6. v záležitosti majetkového vypořádání pozemků pod komunikací Komušín – Svéradice:  

a) schvaluje směnu pozemků p.č. 1369/6 ostatní plocha neplodná půda o výměře 900 m2, p.č. 
1369/4 ostatní plocha neplodná půda o výměře 502 m2 v k.ú. Komušín ve vlastnictví Vladimíra 
Mráze, Nad Lomnicí 1256, Blatná za pozemek ve vlastnictví města Horažďovice p.č. 672/5 orná 
půda o výměře 4 824 m2 v k.ú. Komušín v poměru 1:1  

b) schvaluje směnu pozemků p.č. 1369/14 ostatní plocha neplodná půda o výměře 1 341 m2, p.č. 
1369/13 ostatní plocha neplodná půda o výměře 139 m2, p.č. 1369/5 ostatní plocha neplodná 
půda o výměře 388 m2, p.č. 1369/7 ostatní plocha neplodná půda o výměře 3 363 m2 v k.ú. 
Komušín ve vlastnictví …………….. ………… , …………….  za pozemky ve vlastnictví města 
Horažďovice p.č. 343 orná půda o výměře 960 m2, p.č. 331/12 orná půda o výměře 649 m2, p.č. 
1183 orná půda o výměře 3 431 m2 v k.ú. Komušín a pověřuje MěÚ HD, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru směny 

c) schvaluje směnu pozemku p.č. 1369/17 ostatní plocha neplodná půda o výměře 596 m2 v k.ú. 
Komušín ve vlastnictví ……………….. ………… , ……………… za pozemky ve vlastnictví města 
Horažďovice v poměru 1:1 bez určení pozemků 

d) schvaluje směnu pozemku p.č. 1369/9 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k.ú. Komušín ve 
vlastnictví …………. ………. , ……………….. za pozemek ve vlastnictví města Horažďovice p.č. 
1368/6 ostatní plocha o výměře 27 m2 v k.ú. Komušín a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru směny 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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7. z důvodu prováděné akce „Oprava silnice I/20 Tchořovice – Blatná“ v měsíci říjnu 2016 souhlasí 
s vedením objízdné trasy po zastavěném území města Horažďovice za podmínky, že pro objízdnou trasu 
bude využita místní komunikace ulice za Tržištěm – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

8. schvaluje přílohu SPU 475399/2016/Mat/32611203 podle ust. § 6 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, pro Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 8, Plzeň, týkající se pozemků p.č. 1544/3, p.č. 
2691/4 v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

9. doporučuje ZM projednat a schválit Dodatek č. 5 k Zásadám postupu při prodeji bytů a bytových domů 
v majetku města Horažďovice, na jehož základě se poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí stává 
kupující – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. bere na vědomí oznámení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 o 
zkrácení vázací lhůty u nemovitosti čp. 1076, ulice Na Vápence v Horažďovicích a přípravu výmazu 
zástavního práva u nemovitosti – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

11. schvaluje pronájem   nebytových   prostor – garáže č. 3,   Mírové náměstí 11, Horažďovice o výměře 32 
m2  ………………. ………………., ……………. , ……………… s platností od 01.10.2016 na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou  za  nájemné  ve výši 300 Kč/m2/rok + DPH v zákonem stanovené sazbě a 
schvaluje příslušnou nájemní smlouvu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

12. schvaluje snížení nájemného o 30 % za pronájem nebytových prostor Mírové náměstí 11, Horažďovice 
(prodejna dětské obuvi) nájemkyni Haně Novákové, Peškova 730, Horažďovice po dobu rekonstrukce 
Mírového náměstí s platností od 01.10.2016, maximálně do 31.12.2016 a schvaluje dodatek č. 1 
k nájemní smlouvě  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání Mírové náměstí 12, 
Horažďovice (zázemí pro archeologický výzkum) mezi společností ARCHAIA Jih o.p.s., Český Krumlov - 
Latrán, třída míru 144, Český Krumlov (nájemce) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(pronajímatel) ke dni 30.09.2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

14. schvaluje pronájem bytu č. .. (0+1), ……………… , Horažďovice …………. ………….., …………………., 
……………… s platností od 01.10.2016 na dobu neurčitou za nájemné 30,36 Kč/m2 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. 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  

16. 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  

17. neschvaluje žádost ……, ………….., ………………., který požaduje přihlášení přítelkyně ………….. 
…………… a jejího syna  ……………. …………………  do společné domácnosti a zapsání do evidenčního 
listu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

18. provádí rozpočtové opatření č. 14/2016, kterým se zvyšují příjmy o 958.920 Kč a zvyšují výdaje 
o 958.920 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

19. schvaluje smlouvu s Plzeňským krajem (poskytovatel) č. 44922016 o poskytnutí účelové dotace ve výši 
170.336  Kč na částečnou  úhradu nákladů spojených se zajištěním poskytování pečovatelské služby 
prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, finanční odbor  
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20. ve věci vyřazení majetku příspěvkové organizace na základě předloženého seznamu majetku souhlasí 
s návrhem a způsobem vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku Křesťanské MŠ  v celkové 
pořizovací hodnotě 38.872 Kč – 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 uvedené osoby, bydlící v 
ubytovacím zařízení: Veros Centrum Vigeo s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Praha - Smíchov, IČ 
28980701, provozovna - Strakonická 945, Horažďovice.  

………………. , nar. ……………. , trv. bytem …………….., Slovenská republika, adresa pobytu 
v ČR Strakonická 945,  Horažďovice 

společně posuzované osoby: 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

 adresa pobytu v ČR: Strakonická 945, 341 01 Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

22. v  záležitosti kácení zeleně schvaluje kácení 1 ks šeříku a 31 m2 náletových dřevin u knihovny v 
Komušíně na pozemku p. č. 79 v k. ú. Komušín – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Technické služby  

23. schvaluje vyhlášení 10. ročníku soutěže ve sběru „potravinářského hliníku“ pro školní rok 2016/2017 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP 

24. schvaluje kupní smlouvu mezi městem Horažďovice a spol. Wotan Forest, a. s., Rudolfovská tř. 202/88, 
České Budějovice na dodávku stromů a ochranných kůlů pro podzimní náhradní výsadbu 2016 za cenu 
111.950 Kč bez DPH (128.742,50 Kč včetně DPH) – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  organizační 
složka Technické služby 

25. bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ týkající se hodnocení činnosti městského úřadu, včetně návrhů od 
návštěvníků městského úřadu za období 01.06.2016 do 31.08.2016 v rámci projektu Dobrý úřad – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá tajemnice MěÚ  

26. bere na vědomí informace o technickém stavu Městské knihovny Horažďovice a bude se záležitostí opět 
zabývat v souvislosti s koncepcí využití kina  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  starosta města   

27. schvaluje projektovou dokumentaci stavby „Revitalizace sídliště Blatenská v Horažďovicích“ k žádosti o 
územní rozhodnutí – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

28. souhlasí s vedením objízdné trasy v zastavěném území obce Horažďovice po pozemních komunikacích 
Loretská a Mayerova při částečné uzavírce silnice I/22 po dobu provádění opravy kanalizace mezi 
chodníkem a revizní šachtou v ostrůvku v křižovatce I/22 s II/188 v průběhu měsíce října (vlastní uzavírka 
v délce max. 2 dnů + 1 den na obnovu povrchů) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

29. v záležitosti akce „Rozšíření a zdokonalení městského kamerového a dohlížecího systému (dále jen 
„MKDS“) ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě Horažďovice a prohloubení pocitu bezpečí jeho 
obyvatel a návštěvníků a posílení činnosti MP Horažďovice“:  

a) rozhodla o přijetí nabídky uchazeče ISP WEST s.r.o., Vilémovská 1602, Tachov, IČO: 03310159 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané dle § 18 obecné výjimky 
z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s nabídkovou cenou 825.742 Kč 
bez DPH (999.148 Kč vč. DPH) a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo 

b) schvaluje navýšení rozpočtu o 999.148 Kč s tím, že 488.595 bude financováno z investiční 
dotace od Plzeňského kraje a 510.553 Kč bude převedeno z investiční rezervy 

c) ukládá MěÚ, odboru kanceláře starosty, pracovišti bezpečnosti a krizového řízení a odboru 
investic, rozvoje a majetku města jednat o návrhu s uchazečem předložené smlouvy o zajišťování 
servisu MKDS Horažďovice v záruční době 
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– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosta a MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

30. odkládá rozhodnutí týkající se záměru úpravy rozvodu STA - přechod na pozemní a satelitní vysílání v BD 
Nad Nemocnicí 1073,1074, Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

31. schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a firmou ČEVAK a.s., Severní 8/2264,   České 
Budějovice na akci „ČSK ČOV Horažďovice – obnova 2 ks čerpadel“ za  cenu 358.116 Kč bez DPH 
(433.320,36 Kč vč. DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

32. v záležitosti  akce „Sanace a stavební úpravy sklepa v Pivovaru Horažďovice“: 

a) schvaluje záměr akce „Sanace a stavební úpravy sklepa v Pivovaru Horažďovice“ 

b) schvaluje cenovou nabídku společnosti TESTA-HD, s.r.o., Strakonická 373, Horažďovice ve výši 
99.786 Kč bez DPH (s DPH 120.741,06 Kč) a 72.684 Kč bez DPH (s DPH 87.947,64 Kč) 

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

33. v záležitosti jednání RM a ZM  schvaluje:  
 termíny jednání RM:    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 
 

 

 

 

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

            starosta města                    místostarostka města    

 

 

 

 


