
 1 

Město Horažďovice 
Usnesení  

Z 50.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 19.12.2016 

 
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  49. schůze RM 
ze dne 12.12.2016 

2. schvaluje veřejnoprávní smlouvu o právu k provedení stavby „Pneuservis p.č. st. 356, k.ú. Horažďovice“ 
dle žádosti  ……………… …………….. , ……………… a ………… ……………., ……………. – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor  investic, rozvoje a majetku města        

3. schvaluje  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Horažďovice – 
Předměstí – bezpečnost pro chodce a cyklisty“ včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru“ 
uzavřené se společností Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, Praha 4,  jehož předmětem je změna termínů 
plnění dle majetkoprávního vypořádání – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje 
a majetku města  

4. schvaluje  dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. ..  (0+1), …………….., Horažďovice s ………… 
………..  ke dni 31.12.2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

5. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0010716/1 k akci „Babín, p.č. 
130/37, KT – kNN“ mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (strana povinná) a 
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci 
společností ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o., Písecká 283, Strakonice (strana oprávněná) za 
jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě (12.100 Kč včetně DPH) – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města         

6. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0010540/2 k akci „Horažďovice, KT, 
2RD – kabel NN“ mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (strana povinná) a 
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci 
společností ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o., Písecká 283, Strakonice (strana oprávněná) za 
jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě (12.100 Kč včetně DPH) – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje nájemní smlouvu  na pronájem 2 kanceláří s příslušenstvím v objektu kina, Strakonická 16, 
Horažďovice mezi městem Horažďovice (jako pronajímatel) a Libuší Mužíkovou, Peškova 731, 
Horažďovice, IČO 13863240 (jako nájemce). Celková výměra 2 pronajatých kanceláří s příslušenstvím je 
47,83 m2, smlouva bude účinná od 01.01.2017 s platností na dobu určitou do 30.06.2017 za nájemné ve 
výši 500 Kč a úhradu za náklady (dodávky a služby) stanovené paušálem ve výši 5.000 Kč – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje smlouvu na pronájem kotelny s přilehlým schodištěm a technologiemi v objektu kina, 
Strakonická 16, Horažďovice mezi městem Horažďovice (jako pronajímatel) a firmou Bytservis Sušice 
spol. s.r.o.,  Příkopy 86, Sušice, IČO 45359601 (jako nájemce). Celková výměra pronajaté kotelny 
s přilehlým schodištěm je 42,06 m2. Roční nájem je ve výši 4.933 Kč. Smlouva bude účinná od 01.01.2017 
s platností na dobu neurčitou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

9. schvaluje krátkodobou nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v čp. 1079, Komenského ulice, 
Horažďovice na pozemku st. p. č. 7/3 v k.ú. Horažďovice o celkové výměře 552,2 m2 mezi  městem 
Horažďovice (jako pronajímatel) a Tyjátrem Horažďovice o. s., Palackého  932, Horažďovice, IČO 
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64388883 (jako nájemce) na dobu určitou od 01.12.2016 do 28.12.2016 za nájemné 3.000 Kč – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. souhlasí s umístěním sídla spolku Pěvecký spolek Prácheň, Horažďovice, IČO 70801339 na adrese 
Ševčíkova 23, Horažďovice, st.p.č. 22/2 v k.ú. Horažďovice a se zápisem sídla spolku do spolkového 
rejstříku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. souhlasí se zveřejněním záměru  pronájmu  nebytových prostor v čp. 1079 Komenského ulice, 
Horažďovice, která je součástí pozemku p. č. st. 7/3 v k. ú. Horažďovice (pivovar) o celkové výměře 335,5 
m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Horažďovice (objednatel) a spol. ČEVAK a.s., 
Severní 8/2264, České Budějovice na akci „ČSK ČOV Horažďovice – obnova 2 ks čerpadel“, jehož 
předmětem je prodloužení termínu do 15.03.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

13. schvaluje  dodatek č. 8 ke  smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Horažďovice 
(pronajímatel) a Romanem Staňkem, Táborská 748/13, Praha – Nusle (nájemce nebytových prostor čp. 
152, 153, 154 a souvisejících pozemků  - Hotel Prácheň), jehož předmětem je změna znění čl. VII. odst. 2) 
písm. f), a to možnost krátkodobého pronájmu víceúčelového sálu pro konání konkrétní akce na dobu 
nepřesahující 48 hodin – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. schvaluje snížení nájemného o 30 % za pronájem nebytových prostor Mírové náměstí 11, Horažďovice 
(prodejna ZVEREX) nájemkyni Aleně Svrčinové, Mayerova 262, Horažďovice po dobu rekonstrukce 
Mírového náměstí s platností od 01.01.2017 do 30.06.2017 a schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Ing. Oldřich Slováček, Pivovarská 1272, Blatná, IČO: 
13514253 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 nabídkovou cenu 1.720.582 Kč bez DPH (2.081.904 Kč 
vč. DPH) za zpracování projektové dokumentace a jednotkovou cenu 550 Kč bez DPH/hod. (665,50 Kč 
vč. DPH/hod.) a 300 Kč bez DPH/cesta (363 Kč vč. DPH/cesta) za výkon autorského dozoru projektanta a 
schvaluje příslušnou smlouvu o dílo – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

16. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava vybraných částí zámku v 
Horažďovicích“ uzavřené se společností PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004/I, Strakonice, jehož 
předmětem je změna rozsahu díla, snížení ceny o 173.543 Kč + DPH  (209.987 Kč vč. DPH) – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

17. schvaluje s platností od 01.01.2017 ceník pro částečnou náhradu nákladů vynakládaných na odchyt 
toulavých psů a pobyt psa v záchytu: 

a) odchyt toulavého psa            220 Kč  

b) 1 den pobytu psa  v záchytu   80 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

18. v záležitosti kácení zeleně: 

a) schvaluje kácení 1 ks hlohu v zahradě ZŠ Blatenská na parcele č. 841/2 v k. ú. Horažďovice            

b) schvaluje kácení 1 ks bobkovišně u policie na parcele č. 153/3 v k. ú. Horažďovice   

c) schvaluje kácení 1 ks lísky, 1 ks javoru a 1 ks jasanu v Panské zahradě u přírodovědné stanice 
na parcele č. 1179/1  v k. ú. Zářečí u Horažďovic  

d) schvaluje kácení 1 ks jírovce ve Veřechově u čp. 48 na parcele č. 1206/1 v k.ú. Veřechov  

       – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
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19. v záležitosti organizační složky Městské muzeum Horažďovice bere na vědomí uzavření pracovní 
smlouvy na pozici zastupující vedoucí muzea s pracovní náplní vedoucího muzea dle zřizovací listiny 
zaměstnavatele s Mgr. Barborou  Freund – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

20. v záležitosti změny dispozičního oprávnění k provádění řídící kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. 
schvaluje dispoziční oprávnění  Mgr. Barbory Freund k provádění řídící kontroly po dobu zastupování 
Mgr. Ivy Košatkové, vedoucí Městského muzea, a Ing. Martina Albla k provádění řídící kontroly v době 
nepřítomnosti vedoucího městské policie pana Pavla Bláhy,  podle zákona č. 320/2001 Sb. Dispoziční 
oprávnění je uvedeno v Dodatku č. 3, který doplňuje  přílohu č. 1 směrnice č. 7/2014 o finanční kontrole 
ze 17.12.2014 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

21. provádí rozpočtové opatření č. 20/2016, kterým se zvyšují příjmy o 508.250 Kč Kč a zvyšují výdaje 

o 508.250 Kč Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

22. bere na vědomí  Protokol o výsledku průběžné kontroly v Křesťanské MŠ, provedené Krajským úřadem 
Plzeňského kraje dne 04.11.2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

23. v záležitosti bytové situace  ……………..  :  

a) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 15.12.2016 a odkládá rozhodnutí o 
zřízení bezbariérového bytu v  DPS čp. 1061 

b) souhlasí s přidělením bytu, který bude v nejbližší době volný  v DPS čp. 1061 Horažďovice, 
………. ……………., jako prvnímu v pořadí s tím, že pokud se v budoucnu uvolní byt 1+1 v čp. 
1061,  bude panu …………….. ……………… přednostně nabídnut  

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

24. v záležitosti jednání RM schvaluje:  

  termíny jednání RM:    16.01.2017 ve 14:00 hod. 
    30.01.2017 ve 14:00 hod. 
    13.02.2017 ve 14:00 hod.   

13.03.2017 ve 14:00 hod. 
    13.03.2017 ve 14:00 hod. 
    27.03.2017 ve 14:00 hod. 
 
     

      

 
 

 

 

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

            starosta města                    místostarostka města   
 

 

 


