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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 51.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 16.01.2017 

 
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 50. schůze RM ze 
dne 19.12.2016 

2. v záležitosti podání vybraných žádostí o dotaci v roce 2017: 

a) schvaluje podání žádosti o dotaci do Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017, 
tzv. EFEKT, na zpracování „Analýzy stavu a potenciálu úspor vybraných objektů města 
Horažďovice a ověření vhodnosti pro realizaci EPC projektu“. Do analýzy budou zahrnuty objekty: 
Bazén, Městský úřad Horažďovice, základní škola Blatenská, základní umělecká škola, kotelna 
Prácheňská, Sokolovna, veřejné osvětlení v Horažďovicích a veřejné osvětlení ve všech částech 
obce  

b) schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Obnova historického stavebního fondu 
v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl 
v exteriéru na území Plzeňského kraje na akci „Horažďovice – bytový dům čp. 67 – oprava 
střechy a komínů, oprava oken“ 

c) schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Zachování a obnova kulturních památek 
Plzeňského kraje na akci „Zámek čp. 11 – oprava fasády části nádvoří, restaurování erbů, oprava 
oken sálu“ 

d) schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 
2017 na akci „Komušín – oprava vodní nádrže na p.č. 286/1“ 

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

3. v záležitosti p.č. 2764/42 v k.ú. Horažďovice neschvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 2764/42 
vodní plocha o výměře cca 2 630 m2 v k.ú. Horažďovice, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města jednat s žadatelem ……….. ……………..  o pronájmu pozemku za účelem údržby – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a majetku města  

4. schvaluje přílohu SPU 658444/2016/104/Opl/32831203 podle ust. § 6 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro Státní 
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 8, Plzeň, týkající se 
pozemků p.č. 654 vodní plocha o výměře 10 905 m2, p.č. 1400/3 vodní plocha o výměře 1 410 m2, p.č. 
1400/5 vodní plocha o výměře 3 796 m2, p.č. 1400/6 vodní plocha o výměře 480 m2, p.č. 1400/7 vodní 
plocha o výměře 608 m2, p.č. 1400/13 vodní plocha o výměře 346 m2, p.č. 1400/14 vodní plocha o výměře 
161 m2, p.č. 1400/17 vodní plocha o výměře 13 923 m2, p.č. 1401/10 ostatní plocha ostatní komunikace o 
výměře 156 m2 v k.ú. Komušín – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

5. v záležitosti akce „Vodovod a kanalizace – Plzeňská ulice, Horažďovice“: 

a) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(objednatel) a Ing. Ivou Šrámkovou, Milínov 36, Hlavňovice, IČO 73717908 (zhotovitel), jejímž 
předmětem je zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k akci „Vodovod a 
kanalizace – Plzeňská ulice, Horažďovice“ za nabídkovou cenu 169.000 Kč (neplátce DPH) za 
vypracování projektové dokumentace a jednotkovou cenu 400 Kč/hod. (neplátce DPH) a 390 
Kč/cesta (neplátce DPH) za výkon autorského dozoru projektanta 
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b) schvaluje zařazení akce do návrhu rozpočtu na rok 2017 

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

6. schvaluje v rámci přípravy stavby „Kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech Babín, 
Boubín, Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté Pole, Třebomyslice a Veřechov“  cenu pro odkup nebo 
směnu pozemků ve výši 30 Kč/m2 pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

7. schvaluje smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 574/8, Děčín za 
účelem připojení plánovaného domova pro seniory a souhlasí s úhradou podílu na nákladech ve výši 
62.500 Kč pro odběr prádelny, 100.000 Kč pro odběr bytové části, 100.000 Kč pro odběr kuchyně a 
31.500 pro odběr administrativní části – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

8. v záležitosti připravované stavby „Horažďovice – Předměstí – bezpečnost pro chodce a cyklisty“: 

a) bere na vědomí oznámení vlastníků pozemků 

b) neschvaluje odkup pozemků p.č. 2660/72, p.č. 2277/20, p.č. 2277/21, p.č. 2299/11 v k.ú. 
Horažďovice od ………… …………. za vyšší cenu 

c) doporučuje ZM projednat a schválit budoucí odkup části p.č. 1227/5 orná půda o výměře 6 m2, 
p.č. 2660/71 ostatní plocha silnice o výměře 4 m2, části p.č. 1227/4 orná půda o výměře 1 408 m2 
v k.ú. Horažďovice za cenu 20 Kč/m2 pozemku od Kongregace Školských sester de Notre Dame, 
U Soudu 813/7, Hradec Králové a smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi Kongregací Školských 
sester de Notre Dame, U Soudu 813/7, Hradec Králové (budoucí prodávající) a městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (budoucí kupující) 

d) doporučuje ZM projednat a schválit budoucí odkup části p.č. 2271/13 ostatní plocha o výměře 
39 m2, části st.p.č. 957 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 20 
Kč/m2 pozemku od  ……….. ………… , ……………… , ………………..  a smlouvu o budoucí 
smlouvě kupní mezi ……………. , …………………., …………………………. (budoucí prodávající) 
a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (budoucí kupující) 

e) doporučuje ZM projednat a schválit budoucí odkup části p.č. 2910/1 ostatní plocha o výměře 22 
m2 a části p.č. 2910/2 zahrada o výměře 200 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 20 Kč/m2 pozemku 
od ………….. ……………, ……………… a smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi ………………, 
………………. (budoucí prodávající) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(budoucí kupující) 

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

9. schvaluje smlouvu na pronájem nebytových prostor v objektu bývalého pivovaru čp. 1079, Komenského, 
Horažďovice mezi městem Horažďovice (jako pronajímatel) a spolkem Tyjátr Horažďovice o. s., 
Palackého 932, Horažďovice, IČO 64388883, zastoupeným Karlem Šťastným (jako nájemce) s platností 
od 17.01.2017 za nájemné 1.000 Kč/rok – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

10. schvaluje pronájem   nebytových   prostor  garáže č. 9,   Mírové náměstí 12, Horažďovice o výměře 28 m2 

………….. ………… , ……………, ……………… s platností od 17.01.2017 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  

11. schvaluje snížení nájemného o 30 % za pronájem nebytových prostor Mírové náměstí 11, Horažďovice 
(prodejna dětské obuvi) nájemkyni ………………, …………………. , …………….. po dobu rekonstrukce 
Mírového náměstí s platností od 01.01.2017 do 30.06.2017, schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje pronájem bytu č. .. (3+1), ………………. , Horažďovice ………........ ……….……, …………….., 
Horažďovice a  …………. …….., ……………….., Horažďovice s platností od 01.06.2017 na dobu 
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neurčitou za nájemné 41,34 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

13. schvaluje pronájem bytu v DPS č.  … (0+1), ………………… , Horažďovice …………… ……….. , 
………………. , s platností od 17.01.2017 na dobu neurčitou za nájemné 30,36 Kč/m2 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. . (1+1), ……………… , Horažďovice s 
…………….. ……………. ke dni 31.01.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města   

15. doporučuje ZM schválit:  

a) poskytnutí dotace Oblastní charitě Horažďovice IČO: 66344999 na provoz občanské poradny 
v roce 2017 ve výši 120.000 Kč 

b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní charitě Horažďovice IČO: 66344999 na provoz 
občanské poradny v roce 2017 ve výši 120.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

16. schvaluje neuplatňování valorizace nájemného z nebytových prostor a pozemků v roce 2017 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

17. provádí rozpočtové opatření č. 21/2016, kterým se zvyšují příjmy o 55.700 Kč a zvyšují výdaje o 55.700 
Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

18. bere na vědomí zvýšený počet žáků (25) v jedné skupině při výuce cizího jazyka v 6. ročníku od 
09.01.2017 na nezbytně nutnou dobu, nejpozději do 30.06.2017, při zabezpečení kvality výuky a 
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

19. v záležitosti šetření stížnosti Českou školní inspekcí Plzeňského inspektorátu: 

a) bere na vědomí výsledek šetření stížnosti čj. ČŠIP-1090/16-P  a čj. ČŠIP-1141/16-P z kontroly 
Základní školy Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy a informaci  o opatřeních 
přijatých k nápravě 

b) schvaluje dopis adresovaný ČŠI Plzeňský inspektorát 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

20. na základě žádosti ředitelky ZŠ Blatenská vyjadřuje předchozí souhlas k přijetí finančního daru od 
společnosti up brand activation, s.r.o., se sídlem Porážka 206/4, Brno, IČO: 25599062 ve výši 13.067 Kč 
účelově určeného na školství, ochranu a podporu mládeže a na charitativní účely. Jedná se o výtěžek 
z akce vánoční kamion Coca-cola, dar bude použit pro speciální třídy školy  – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

21. v záležitosti Křesťanské MŠ: 

a) bere na vědomí  ukončení smlouvy o užívání nebytových prostor formou další výpůjčky, která 
byla uzavřena dne 20.06.2016, mezi Křesťanskou MŠ a Vladimírou Brabcovou, Zářečská 651, 
Horažďovice a mezi Křesťanskou MŠ a spolkem Orin, Na Břehu 298, Katovice 

b) souhlasí s užíváním části nebytových prostor v Křesťanské MŠ a souhlasí s předloženou 
„Smlouvou o užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi Křesťanskou MŠ a Libuší 
Holečkovou, Na Břehu 298, Katovice a mezi Křesťanskou MŠ a Školním sportovním klubem při 
Základní škole Horažďovice, Komenského 211, IČO: 01487442 

c) na základě žádosti ředitelky Křesťanské MŠ vyjadřuje předchozí souhlas k přijetí finančního daru 
od Lyckeby Amylex, a.s., Strakonická 946, Horažďovice, IČO: 49790340, ve výši 3.000 Kč na 
financování školství – konkrétně na proměnu školní zahrady 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

22. schvaluje umístění vitríny s mapou na dohodnutém místě u  Aquaparku na dobu do 31.12.2018  – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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23. schvaluje smlouvu o financování malého projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS 
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond, na projekt Slavnosti Kaše 2017 
mezi městem Horažďovice a Euroregionem Šumava – jihozápadní Čechy – Správcem Dispozičního fondu 
Klatovy ve výši 2.847 EUR  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

24. doporučuje ZM neschválit zřízení a označení ulice v lokalitě u „Žebráku“ směrem na  Boubín – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, správní odbor  

25. schvaluje vyřazení serveru HP ProLiant a serveru PCS S 1620T v celkové hodnotě 217.789 Kč – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, správní odbor  

26. v souladu s ustanovením § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, nesouhlasí 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. bytem …………… – ……………. , ……………… 
společně posuzované osoby: 

…………………… , adresa pobytu v ČR: …………….., …………….. – …………., 

 ………………, trv. Bytem ……………. ,  …………………..  

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

27. bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ týkající se hodnocení činnosti městského úřadu, včetně návrhů od 
návštěvníků městského úřadu za období 01.09.2016 do 31.12.2016 v rámci projektu Dobrý úřad – za 
realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

28. schvaluje smlouvu o dílo mezi ČR – Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, Kapířova 9, Plzeň 
a městem Horažďovice na provádění kontrol, servisu a pozáručních oprav dýchacích přístrojů „SATURN“, 
„PLUTO“, „DRÄGER“, „FENZY 5500“ a jejich součástí pro JPO III SDH Horažďovice – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty 

29. v záležitosti kácení zeleně: 

a) schvaluje kácení 13 ks vrb u rybníku Žebrák na parcele č. 1531 a 1533 v k. ú. Horažďovice 

b) schvaluje kácení 7 ks vrb u rybníku Mokrá na parcele č. 1193/1 v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

c) schvaluje kácení 5 ks vrb a 39 m2 křovin u vodárny v parku Ostrov na parcele č. 716/2  v k. ú. 
Velké Hydčice 

d) schvaluje kácení 20 m2 trní v Komenského ulici proti „starému Sportu“ na parcele č. 263/10 v k. 
ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

30. 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 – Vítkovice – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Aquapark  

31. schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti mezi ………… ……………. , …………… , Horažďovice (povinný) 
a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (oprávněný) ke st.p.č. 114 v k.ú. Zářečí u 
Horažďovic týkající se stavby „Pasportizace Mlýnského náhonu v Horažďovicích“, služebnost se sjednává 
bezúplatně na dobu neurčitou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

32. souhlasí s podáním žádosti o podporu projektu OP VVV – šablony pro MŠ a ZŠ příspěvkové organizace 
Mateřská škola Horažďovice, Loretská ul. 935, okres Klatovy, IČO: 75005280 do programu Operační 
program Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

33. v záležitosti jednání RM schvaluje:  

  termíny jednání RM:    30.01.2017 ve 14:00 hod. 
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    13.02.2017 ve 14:00 hod.   
    27.02.2017 ve 14:00 hod. 
    13.03.2017 ve 14:00 hod. 
    27.03.2017 ve 14:00 hod. 
 
     termín jednání ZM:  27.02.2017 v 18:00 hod.  – Městský úřad - zasedací místnost 

 

 
     

      

 
 

 

 

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

            starosta města                    místostarostka města   
 

 

 


