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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 48.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 28.11.2016 

 
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  47. schůze RM 
ze dne 07.11.2016 

2. doporučuje ZM projednat a schválit prodej dílu „a“ o výměře 8 m2 odděleného z p.č. 1153/4 a sloučeného 
do p.č. 1148/27 v k.ú. Horažďovice   ……………, …………….. , ……………. za cenu 1.500 Kč/m2 
pozemku + náklady s prodejem související a kupní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (prodávající) a ……………. …………, ……………… , ……………….. (kupující) – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor  investic, rozvoje a majetku města   

3. v záležitosti přípravy odprodeje nemovitostí čp. 1076, 1077, 1078 v Horažďovicích doporučuje ZM 
projednat a schválit: 

a) odprodej nemovitosti čp. 1076 včetně st.p.č.1662 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 236 m2, 
nemovitosti čp. 1077 včetně st.p.č. 1674 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 236 m2, 
nemovitosti čp. 1078 včetně st.p.č. 1675 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 236 m2 v k.ú. 
Horažďovice, ulice Na Vápence v Horažďovicích 

b) prohlášení vlastníka k nemovitosti čp. 1076, čp. 1077, čp. 1078 ulice Na Vápence 
v Horažďovicích a pověřit odbor investic, rozvoje a majetku města přípravou odprodeje 
nemovitostí 

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

4. schvaluje pronájem   nebytových   prostor o výměře 62,20 m2  v čp. 311,  ulice Blatenská, Horažďovice  
(Městské zdravotnické zařízení) MUDr. Janě Boučkové, se sídlem Na Brázdě 385/28, Plzeň - Koterov za 
účelem provozování interní ambulance v rozsahu 2 dnů v týdnu  s  platností  od 01.01.2017  na dobu  
neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou za  nájemné  ve výši 312 Kč/m2/rok (ordinace, vyšetřovna, 
audiobox), 270,90 Kč/m2/rok (společné prostory), schvaluje příslušnou nájemní smlouvu a smlouvu o 
zapojení do systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

5. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), …………………., Horažďovice ………. …………., ……………….., 
Horažďovice s platností od 01.12.2016 na dobu určitou do 30.06.2017 za nájemné 40,45 Kč/m2 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

6. v záležitosti pronájmu bytu schvaluje:  

a) dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (2+1), ……………., Horažďovice s ……………..  
……………….  ke dni 30.11.2016 

b) pronájem bytu č. ..  (4+kk), ………………………, Horažďovice ……………. , ………………, 
………………… s platností od 01.12.2016 na dobu určitou do 30.09.2017 za nájemné 
41,34 Kč/m2 

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

7. schvaluje  dar spolku ZO ČSOP Spálené Poříčí, p. s., IČO: 00519308 na financování zajištění provozu 
záchranné stanice (veterinární ošetření zvířat a krmivo pro zvířata) ve výši 3.000 Kč – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  
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8. schvaluje pronájem bytu č.  … (2+1), ………………, Horažďovice ……………………, ……………… 
s platností od 01.12.2016 na dobu určitou do 31.12.2017 za nájemné 40,45 Kč/m2 s uplatněním slevy pro 
rok 2016 a 2017 ve výši 5,80 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

9. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (2+1), …………., Horažďovice s ……….. 
……….. ke dni 30.11.2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

10. souhlasí s návrhem na zveřejnění ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tj. záměru 
pronajmout nebytové prostory v čp. 16,  Strakonická ulice, která je součástí pozemku p. č. st. 1109 v k. ú. 
Horažďovice – kotelna se schodištěm o celkové výměře 42,06 m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. v záležitosti realizace úpravy rozvodu STA v čp. 1073, 1074 Horažďovice: 

a) schvaluje záměr akce úprava rozvodu STA – přechod na pozemní a satelitní vysílání v BD Nad 
Nemocnicí 1073,1074, Horažďovice 

b) přijímá nabídku Jana Sládka, Velenovy 97, která představuje náklady ve výši 111.391,22 Kč bez 
DPH (s DPH 134.783,38 Kč) – viz příloha č. 1 

c) schvaluje příslušnou objednávku (viz příloha č. 2) na úpravu rozvodu STA – přechod na pozemní 
a satelitní vysílání v BD Nad Nemocnicí 1073,1074, Horažďovice, která bude zadaná Janu 
Sládkovi, Velenovy 97 v cenové výši 111.391,22 Kč bez DPH (s DPH 134.783,38 Kč)  

d) schvaluje, aby částka 134.783,38 Kč byla splácena nájemníky po dobu 7 let v nájmu - 80 
Kč/měsíčně 

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

12. schvaluje splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  s ………  a …………… ………., nájemci bytu 
č. .., …………....., Horažďovice  na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění poskytovaná s  užíváním 
bytu a příslušného úroku z prodlení ve výši 2.000 Kč/měsíc vždy k  25. dni běžného  kalendářního  
měsíce, poprvé v prosinci 2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

13. schvaluje  dohodu o vyrovnání práv a povinností mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (pronajímatel) a Mahdi Sayyad Haghshomar, Pegah Teymourian, T. G. Masaryka 21, Sušice 
(bývalí nájemci) za zhodnocení předmětu nájmu Mírové náměstí 4, Horažďovice (rychlé občerstvení) 
v částce 5.232 Kč, která bude započtena proti dlužnému nájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. v záležitosti pronájmu nebytových prostor v areálu zámku v Horažďovicích schvaluje: 

a) dohodu o ukončení nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání – garáž č. 9, Mírové náměstí 
12, Horažďovice mezi Stanislavem Roubalem, se sídlem Rožmberská 730, Praha – Kyje 
(nájemce) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) ke dni 
31.12.2016  

b) pronájem   nebytových   prostor – garáže č. 2,   Mírové náměstí 11, Horažďovice Stanislavu 
Roubalovi, se sídlem Rožmberská 730, Praha – Kyje s platností od 01.12.2016 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  

15. v záležitosti „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích, etapa II.“ 

a) vylučuje společnost SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, Nepomuk, IČO: 26342812 
v souladu s § 76 odst. 6 z důvodu nesplnění podmínek stanovených zadavatelem v zadávací 
dokumentaci  

b) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, Klatovy, 
IČO: 45357307 na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
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„Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích, etapa II.“ zadávané dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v otevřeném řízení s nabídkovou cenou 37.705.370 Kč 
bez DPH (45.623.498 Kč vč. DPH) a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo  

c) schvaluje zařazení akce do návrhu rozpočtu na rok 2017, případně do návrhu rozpočtového 
provizória  

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

16. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce a revitalizace Mírového 
náměstí v Horažďovicích – I. etapa“ uzavřené se společností  Šumavské vodovody a kanalizace, a.s., Čs. 
Legií 37, Klatovy, jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 277.708 Kč bez DPH 
(336.026,68 Kč vč. DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

17. schvaluje projektovou dokumentaci stavby pro stavební povolení stavby „Zářečí u Horažďovic betonárna 
a sklad, k.ú. Zářečí u Horažďovic, p.č. 1052/13" – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

18. schvaluje  projektovou dokumentaci pro územní řízení stavby „Horažďovice – Předměstí – bezpečnost 
pro chodce a cyklisty“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

19. doporučuje ZM projednat a schválit architektonickou studii Revitalizace sportovního areálu Lipky 
v Horažďovicích – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

20. schvaluje  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „ZŠ Blatenská – rekonstrukce areálové 
kanalizace“ uzavřené se společností Stavební společnost H a T, spol. s r.o., Komenského 373, 
Strakonice, jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 194.813 Kč bez DPH (235.724 Kč 
vč. DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

21. schvaluje Výzvu k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové 
dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby „Rozšíření infrastruktury pro zájmové a 
neformální vzdělávání“ zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti 
zákona č. 134/2016 Sb. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

22. schvaluje Výzvu k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové 
dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby „Rekonstrukce části Nábřežní a 
Prácheňské ulice“ zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona 
č. 134/2016 Sb. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

23. schvaluje Výzvu k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové 
dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby „Vodovod a kanalizace – Plzeňská ulice, 
Horažďovice“ zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona 
č. 134/2016 Sb. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

24. odkládá rozhodnutí týkající se záměru zřízení MVE při environmentálním centru v Podbranském mlýnu do 
stanovení podmínek provozování mlýnského náhonu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

25. schvaluje dodatky ke smlouvám na zemědělské pozemky s cenou 3.000 Kč/ha mezi městem 
Horažďovice a: 

a) Zemědělským družstvem Třebohostice, Třebohostice 58 – dodatek č. 4 
b) Petrem Bednarikem, Komenského 666, Horažďovice – dodatek č. 6  
c) Petrem Bednarikem, Komenského 666, Horažďovice – dodatek č. 5  
d) Petrem Bednarikem, Komenského 666, Horažďovice – dodatek č. 2  
e) Petrem Bednarikem, Komenského 666, Horažďovice – dodatek č. 2 
f) Petrem Bednarikem, Komenského 666, Horažďovice – dodatek č. 1  
g) Vlastimilem Kolářem, Babín 5 – dodatek č. 4  
h) Vlastimilem Kolářem, Babín 5 – dodatek č. 4  
i) Miluší Kolářovou, Babín 5 – dodatek č. 4  
j) Miluší Kolářovou, Babín 5 – dodatek č. 4  
k) Václavem Soukupem, Babín 15 – dodatek č. 5  
l) Václavem Soukupem, Babín 15 – dodatek č. 2 
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m) Václavem Soukupem, Babín 15 – dodatek č. 1   
n) Výrobně-obchodním družstvem Svéradice, Svéradice – dodatek č. 4  
o) Výrobně-obchodním družstvem Svéradice, Svéradice – dodatek č. 2  
p) Josefem Turkem, Předměstí 443, Horažďovice – dodatek č. 4  
q) Josefem Turkem, Předměstí 443, Horažďovice – dodatek č. 2 
r) Pavlem Homolkou, Předměstí 443, Horažďovice – dodatek č. 4 
s) Pavlem Homolkou, Předměstí 443, Horažďovice – dodatek č. 4 
t) Pavlem Homolkou, Předměstí 443, Horažďovice – dodatek č. 4 
u) Pavlem Homolkou, Předměstí 443, Horažďovice – dodatek č. 4 
v) Pavlem Homolkou, Předměstí 443, Horažďovice – dodatek č. 2 
w) MVDr. Václavem a Miladou Doubkovými, Horažďovická Lhota 38 – dodatek č. 4 
x) Milanem Štěrbou, Veřechov 41 – dodatek č. 4 
y) Výrobně – obchodním družstvem Velký Bor, Velký Bor 114 – dodatek č. 4 
z) Výrobně – obchodním družstvem Velký Bor, Velký Bor 114 – dodatek č. 3 
aa) Výrobně – obchodním družstvem Velký Bor, Velký Bor 114 – dodatek č. 2 
bb) Jiřím Doubkem st., Nábřežní 413, Horažďovice – dodatek č. 4 
cc) Jiřím Doubkem, Nábřežní 413, Horažďovice – dodatek č. 4 
dd) Jiřím Doubkem, Nábřežní 413, Horažďovice – dodatek č. 3 
ee) Jiřím Doubkem, Nábřežní 413, Horažďovice – dodatek č. 2 
ff) Jiřím Doubkem, Nábřežní 413, Horažďovice – dodatek č. 2 
gg) Josefem Behenským, Babín 29 – dodatek č. 3 
hh) OSEVA Seeds s.r.o., Komenského 1028, Horažďovice – dodatek č. 3 
ii) OSEVA Seeds s.r.o., Komenského 1028, Horažďovice – dodatek č. 2 
jj) Dagmar Dubovou, Veřechov 2 – dodatek č. 4 
kk) Václavem Dubem, Veřechov 2 – dodatek č. 4 
ll) POŠUMAVÍ a.s., Střelské Hoštice 194 – dodatek č. 2 
mm) POŠUMAVÍ a.s., Střelské Hoštice 194 – dodatek č. 2 
nn) POŠUMAVÍ a.s., Střelské Hoštice 194 – dodatek č. 2 
oo) AGROSPOL, Malý Bor, a.s., Malý Bor 144 – dodatek č. 2 
pp) Tomášem Pollakem, Svaté Pole 1 – dodatek č. 3 
qq) Ladislavem Zochem, Palackého 823, Horažďovice – dodatek č. 2 
rr) Alenou Holecovou, Mánesova 1952/29, Plzeň – dodatek č. 1 

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

26. v záležitosti komunikace Komušín – Svéradice doporučuje ZM projednat a schválit: 

a) směnu pozemků p.č. 1369/14 ostatní plocha o výměře 1 341 m2, p.č. 1369/13 ostatní plocha o 
výměře 139 m2, p.č. 1369/5 ostatní plocha o výměře 388 m2, p.č. 1369/7 ostatní plocha o výměře 
3 363 m2 v k.ú. Komušín z vlastnictví …………. ……….. , ……………. do vlastnictví města 
Horažďovice a zároveň převod pozemků 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 z vlastnictví 
města Horažďovice do vlastnictví ………. ………….. 

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

c) směnu pozemku p.č. 1369/9 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k.ú. Komušín z vlastnictví 
…………….. ……………., ……………  do vlastnictví města Horažďovice a zároveň převod p.č. 
1368/6 ostatní plocha o výměře 27 m2 v k.ú. Komušín z vlastnictví města Horažďovice do 
vlastnictví ……….. ……………… 

d) směnnou smlouvu mezi ……….. ……………., ……………….. (prvá smluvní strana) a městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (druhá smluvní strana) bez finančního vyrovnání 

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

27. v záležitosti žádosti společnosti Motosed s.r.o. Strakonice schvaluje záměr odprodeje části p.č. 1234/4 
ostatní plocha a části p. č. 1234/2  lesní pozemek  – pouze pod komunikací v k.ú. Zářečí u Horažďovic 
s tím, že žadatel nechá zpracovat geometrický plán na oddělení pozemku  a s tím, že při zaměřování bude 
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přítomen zástupce MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města a nechá vyhotovit znalecký posudek na 
ocenění pozemků – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

28. provádí rozpočtové opatření č. 17/2016, kterým se zvyšují příjmy o 901.180 Kč a zvyšují výdaje o 901.180 
Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

29. v záležitosti plnění rozpočtu města v roce 2016 doporučuje ZM schválit     

a) čerpání rozpočtu k 31.10.2016  

b) rozpočtovou změnu č. 2 obsahující rozpočtová opatření č. 14-18/2016 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

30. schvaluje dodatek ke smlouvě o zajištění komplexních finančních služeb s Českou spořitelnou, a.s. se 
sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO 45244782, kterou došlo ke snížení bankovních poplatků – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

31. doporučuje ZM schválit Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných úvěrů z Fondu 
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 20.11.2016,  tj.: schválit smlouvu o poskytnutí úvěru ………… 
…………., …………………., ……………  úvěr ve výši 99 tis. Kč  se splatností 4 roky a úrokovou sazbou 
1,5 % p.a, – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

32. doporučuje ZM 

(1) schválit pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017: 

Město Horažďovice bude hradit pouze  
(a) platby základních provozních výdajů nutných k zajištění plynulosti hospodaření města, jeho 

organizačních složek a příspěvkových organizací a výdajů, které jsou smluvně podloženy a 
smlouvy byly projednány v radě města nebo zastupitelstvu města. Tyto výdaje zahrnují též 
dotace na zajištění pečovatelské služby v roce 2017, Ševčíkovo hudební večery 2017, 
zajištění kulturních činností v roce 2017, protipožární impregnaci textilního vybavení (opon) 
v Kulturním domě, nákup židlí, restaurování křišťálového barokního lustru a malování v 
Městském muzeu.  

(b) výdaje na opravy spojené s odstraněním nenadálého havarijního stavu,  
(c) výdaje na investice a opravy: 

 Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí 
 Revitalizace sídliště Blatenská  
 Revitalizace sportovního areálu Lipky  
 Zateplení bytových domů č.p.783-784,787-788 
 Domov pro seniory  
 Revitalizace sídliště „Šumavská - Pod Vodojemem“ 
 Revitalizace sídliště Jiráskova 
 Rekonstrukce sokolovny 
 Kino digitalizace a revitalizace 
 Zateplení budovy TS 
 Hasičská zbrojnice vrata do garáže 
 Bytový dům č.p. 67 oprava střechy, výměna oken a zateplení stropu 
 Hotel Prácheň půdní vestavba 
 ZŠ Blatenská: rekonstrukce WC družina, hřiště  
 ZŠ Komenského: rekonstrukce WC, oprava fasády 
 ZUŠ půdní vestavba 
 MŠ Loretská: rekonstrukce WC adaptace bytu, oplocení hrací plochy 
 Křesťanská MŠ: adaptace bytu, rekonstrukce elektroinstalace a oprava skladu 
 Zámek revitalizace  
 Zámek – oprava fasády, erbů, oken kaple, dveře sálu a parkánu, vrata do nádvoří, 

těsnění oken a nátěr, mříže na sál a světla, gloriet, rekonstrukce vinárny vč. pergoly 
propojení parkánu  

 Pivovar fasáda 
 Boubín rekonstrukce hasičské zbrojnice 
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 Části obcí: Sv. Pole rybníčky, Třebomyslice rekonstrukce WC a PD na celkovou 
rekonstrukci, Komušín revitalizace návsi a obecní dům, Babín nový obecní dům, 
Veřechov dřevník 

 Přeložka Třebomyslická ulice (malý městský obchvat) 
 Křižovatka Příkopy posudek 
 Komunikace V Lukách, Strakonická, 
 Mobilita pro všechny (přechody u ZŠ Komenského, u Hlaváčků) 
 Nový dvůr dopravní připojení  
 Předměstí chodníky a cyklostezka 
 Rekonstrukce ulice Peškova, Nábřežní a Prácheňská 
 Cyklostezky, studie propojení 
 ÚT Blatenské sídliště 
 Kotelny: zámek, DPS 1061,  ZŠ Blatenská 
 Veřejné osvětlení Lhota, Třebomyslice 
 Opravy a pasporty vodních nádrží 
 Obnova vodohospodářské infrastruktury 
 Kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města 
 Majetek obce, opravy, údržba, pasporty, požárně – bezpečnostní řešení, audity, revize, 

posouzení energetické náročnosti budov,  
do maximální výše 100 mil. Kč celkem 

(2) pověřit radu města uzavřením smluv nebo objednávek na výše uvedené investiční akce opravy,   
které budou financovány z rozpočtového provizória 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

33. doporučuje ZM schválit dotaci Oblastní charity Horažďovice IČO: 66344999 ve výši 1.250.000 Kč na 
zajištění pečovatelské služby v roce 2017 a příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

34. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Horažďovice a Základní školou Horažďovice, 
Komenského ul. 211, okres Klatovy, příspěvkovou organizací IČO 75005271 se sídlem  Komenského 211, 
Horažďovice, kterým město  Horažďovice uděluje Základní škole souhlas v rámci projektu  z IROP, výzvy 
č. 47 - Infrastruktura základních škol SVL provádět  stavební úpravy a technické zhodnocení na 
vypůjčených nemovitostech – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

35. souhlasí s uzavřením Křesťanské MŠ v době od 23.12.2016 do 02.01.2017 a MŠ Loretská v době od 
23.12.2016 do 01.01.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

36. doporučuje ZM schválit: 

a) dotaci ve výši 189.000 Kč z rozpočtu města Libuši Mužíkové, Kulturní středisko Horažďovice, 
IČO: 13863240 na provozní výdaje v roce 2017 spojených se zajištěním kulturních činností od 
01.01.2017 do 30.06.2017 

b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Libuši Mužíkové, Kulturní středisko Horažďovice, IČO: 
13863240 na financování provozních výdajů v roce 2017 spojených se zajištěním kulturních 
činností v roce 2017 ve výši 189.000 Kč  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

37. v záležitosti plnění závazných ukazatelů  (dále ZU) rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2016 
schvaluje: 

a) splnění ZU pro rok 2016 ZŠ Komenského dle skutečnosti s tím, že výdajové závazné ukazatele 
byly překročeny ve výši 3.035 Kč a budou kryty schváleným rozpočtem příspěvkové organizace 
roku 2016 

b) splnění ZU pro rok 2016 ZŠ Blatenská 

c) splnění ZU pro rok 2016 MŠ Loretská dle skutečnosti s tím, že výdajové závazné ukazatele byly 
nedočerpány ve výši 2.697 Kč, úspora bude ponechána v rozpočtu příspěvkové organizace a 
schvaluje výši příjmů („školného“) pro rok 2016 MŠ Loretská dle skutečnosti s tím, že závazný 
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ukazatel nebude splněn a chybějící příjmy budou řešeny v rámci celkového hospodaření za 
kalendářní rok 2016 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

38. v záležitosti předškolního vzdělávání doporučuje ZM:  

a) projednat a schválit dohody o ukončení smluv o zajištění předškolního vzdělávání mezi městem 
Horažďovice a obcemi Hejná, Malý Bor, Mečichov, Velký Bor, Velké Hydčice a dohodu o 
ukončení smlouvy o zajištění předškolní výchovy mezi městem Horažďovice a obcí Malý Bor  

b) projednat a schválit smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi 
městem Horažďovice a obcemi Hejná, Malý Bor, Mečichov, Velký Bor a Velké Hydčice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

39. revokuje usnesení č. 15 ze 46. jednání RM konaného dne 24.10.2016, kterým byla schválena  smlouva o 
vytvoření a veřejného nedivadelního provozování uměleckého výkonu formou koncertu výkonného umělce  
KAMIL STŘIHAVKA AKUSTICKÉ TRIO  se vstupným ve výši 100 Kč a místem konání koncertu v 
Kulturním domě v Horažďovicích dne 24.03.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

40. doporučuje ZM schválit: 

a) dotaci ve výši 100.000 Kč z rozpočtu města spolku Prácheňsko z.s.p.o. na realizaci projektu 
společná péče o památné místo Prácheň 

b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Prácheňsku z.s.p.o. Horažďovice, IČO: 70922161 na 
realizaci projektu společná péče o památné místo Prácheň ve výši 100.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

41. doporučuje ZM projednat a schválit: 

a) budoucí odkup části pozemku p.č. 3135 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 190 m2 v k.ú. 
Horažďovice za cenu 100 Kč/m2 pozemku + DPH v zákonem stanovené sazbě od společnosti 
ATRIUM, s.r.o., Strakonická 1056, Horažďovice 

b) smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi společností ATRIUM, s.r.o., Strakonická 1056, 
Horažďovice (budoucí prodávající) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(budoucí kupující) 

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

42. v záležitosti jednání  kulturní komise:   

a) bere na vědomí zápisy z 15.–17. jednání kulturní komise 

b) bere na vědomí zaslání poděkování městu Heimberg   

c) schvaluje akce 2017, které budou průběžně aktualizovány 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

43. bere na vědomí návrh textů kronik obcí Třebomyslice, Horažďovická Lhota a Komušín za rok 2015 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

44. schvaluje konání akce rozdávání betlémského světla skautskou skupinou Junák  – český skaut, středisko 
Prácheň, z.s. Horažďovice a postavení  tee-pee na terase kina v Horažďovicích dne 23.12.2016 v době od 
14:00 do 17:00 h – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

45. schvaluje dodatek č. 1 ke Koordinační dohodě ze dne 22.06.2009 mezi Krajským ředitelstvím policie 
Plzeňského kraje a městem Horažďovice, jež se týká spolupráce ve společném výcviku příslušníků policie 
ČR a strážníků Městské policie Horažďovice – za realizaci usnesení odpovídá odbor kancelář starosty, 
pracoviště bezpečnosti, OUI a krizového řízení 

46. schvaluje poskytnutí věcných darů v celkové hodnotě 1.604 Kč, jako ocenění práce u JPO III SDH 
Horažďovice členům: ……………….. a  …………………  vyslovuje jmenovaným taktéž poděkování za 
jejich činnost ve funkci u JPO III SDH Horažďovice a pověřuje realizací procesu nákupu věcných darů a 
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jejich předání pracovníka bezpečnosti, OUI a krizového řízení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor kanceláře starosty  

47. v záležitosti organizační složky Městské muzeum Horažďovice schvaluje:  

a) fotografování v interiérech zámku po svatebním obřadu a po společenských akcích, apod. za 
cenu 500 Kč včetně DPH za 30 minut 

b) přijetí finančního daru pro městské muzeum ve výši 5.000 Kč a darovací smlouvu  

c) kupní smlouvu na nákup 13 ks výstavních vitrín pro potřeby městského muzea za cenu 260.000 
Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá  organizační složka Městské muzeum Horažďovice 

48. v záležitosti kácení zeleně schvaluje: 

a) kácení 1 ks jasanu a 1 ks topolu a 21 ks bříz v Panské zahradě na parcele č. 1174 a 1179/1 v k. 
ú. Zářečí u Horažďovic 

b) kácení 1 ks topolu v parku Ostrov na parcele č. 1085 v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

c) kácení 3 ks lísky a 1 ks střemchy v Panské zahradě za přírodovědnou stanicí na parcele č. 
1179/1 v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

d) kácení 2 skupin thují a 1 ks smrku na „starém“ hřbitově na parcele č. 186 v k. ú. Horažďovice 

e) kácení 1 ks jasanu dvojkmenu u parkoviště před čp. 1062 na parcele č. 3102 v k. ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá  organizační složka Technické služby města Horažďovice  

49. v záležitosti organizační složky Aquapark Horažďovice schvaluje Kupní smlouvu na dodávku a montáž 
středotlaké UV lampy  AL11100 od firmy  BAZENSERVIS, s.r.o., IČO: 64791661, DIČ: CZ64791661 se 
sídlem Čapkova 538, Týniště nad Orlicí za cenu 237.163 Kč a DPH  (cena včetně DPH 286.967 Kč) – za 
realizaci usnesení zodpovídá  organizační složka Aquapark Horažďovice  

50. v záležitosti organizační složky Městská knihovna Horažďovice schvaluje podání žádostí o poskytnutí 
dotací z odboru umění a knihoven MK ČR: 

a) v programu  VISK3: Přechod z knihovního systému Clavius na knihovní systém Tritius a 
spoluúčast města Horažďovice ve výši 30 % tj. 115.900 Kč 

b) v programu Knihovna 21. století: Děti a čtení 201 a spoluúčast města Horažďovice ve výši 50 % 
tj. 21.000 Kč 

c) v programu Knihovna 21. století: Seniorům Dokořán 2017 a spoluúčast města Horažďovice ve 
výši 50 % tj. 24.000 Kč 

 – za realizaci usnesení zodpovídá  organizační složka Městská knihovna Horažďovice  

51. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (2+1), ……….. , Horažďovice s ……………. 
…………. ke dni 30.11.2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   

52. v záležitosti jednání RM a ZM  schvaluje:  

  termíny jednání RM:    12.12.2016 ve 14:00 hod. 
    19.12.2016 ve 14:00 hod. 
     
 termín jednání ZM:  12.12.2016 v   18:00 hod.  – Městský úřad Horažďovice 
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            Ing. Michael Forman, v.r.         Ing. Hana Kalná, v.r.   

            starosta města                    místostarostka města   
 


