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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 52.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 30.01.2017 

 
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 51. schůze RM ze 
dne 16.01.2017  

2. v záležitosti podání žádosti do programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2017:  

a) revokuje usnesení z 51. RM ze dne 16.01.2017, bod č. 2, písm. d)  

b) schvaluje podání žádosti o dotaci do tohoto programu na akci „Horažďovická Lhota – rozšíření 
VO“ 

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

3. schvaluje vstup na pozemky ve vlastnictví města p.č. 367/6 ostatní plocha ostatní komunikace, p.č. 46/9 
ostatní plocha neplodná půda, p.č. 51/6 trvalý travní porost v k.ú. Babín u Horažďovic v rámci 
připravované stavby „DVT Březový potok, k.ú. Babín odstranění nánosů z regulace toku ŘKM 10 900 – 
11 400“ – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a majetku města  

4. schvaluje  smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (objednatel) a Ing. 
Oldřichem Slováčkem, Náměstí Míru 108, Blatná, IČO: 13514253 (zhotovitel), jejímž předmětem je 
zpracování prováděcí projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k akci „Revitalizace sídliště 
Šumavská – Pod Vodojemem v Horažďovicích – etapa I.“ za nabídkovou cenu 244.200 Kč bez DPH 
(295.482 Kč vč. DPH) za vypracování 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 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. v záležitosti nádrže v obci Komušín:  

a) revokuje usnesení ze 47. RM ze dne 07.11.2016, bod č. 12 

b) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k části pozemku p.č. 286/4, p.č. 
286/5, p.č. 1405/2 v k.ú. Komušín mezi ………… …………., …………… (povinný) a městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (oprávněný), věcné břemeno je zřízeno za 
jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč na dobu neurčitou 

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

6. v záležitosti nádrže v obci Komušín:  

a) doporučuje ZM revokovat usnesení  z 10. ZM ze dne 20.06.2016, bod č. 17 

b) doporučuje ZM projednat a schválit odkup dílu „b“ o výměře 142 m2 odděleného z p.č. 286/4 ve 
vlastnictví ………… ……….., ………….. a sloučeného do nově vzniklé p.č. 286/6 v k.ú. Komušín 
(ve vlastnictví města Horažďovice) za cenu 50 Kč/m2 pozemku a kupní smlouvu na nemovité věci 
mezi …………….. ………….., ……………… (prodávající) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 
1, Horažďovice (kupující) 

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

7. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0010816/1 k akci „Babín, KT, p.č. 
130/9 – 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 
Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, Ostopovice (strana oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 
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10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě (12.100 Kč s DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 220,60 m2  v čp. 35, ulice Prácheňská, Horažďovice  
(prodejna) Tai Duc Nguyen, Otavská 76, Strakonice za účelem prodeje textilu a obuvi s  platností  od 
01.03.2017  na dobu  neurčitou  s tříměsíční  výpovědní  lhůtou  za  nájemné  ve výši 609 Kč/m2/rok 
(prodejna vč. výloh), 456,80  Kč/m2/rok (sklady, společné prostory, zádveří), schvaluje příslušnou nájemní 
smlouvu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města a místostarostku města vyzvat dopisem (součástí 
dopisu bude návrh nájemní smlouvy) zájemce, kteří podali žádost o pronájem budovy kulturního domu, 
Strakonická 17, Horažďovice, aby na jednání rady města dne 13.02.2017 popsali své plánované aktivity v 
objektu kulturního domu za podmínek stanovených v nájemní smlouvě – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. schvaluje smlouvu o poskytování úklidových služeb na společné  prostory domu Mírové náměstí 19, 
Horažďovice mezi městem Horažďovice a Hanou Šedivcovou – TOPP, Měchurova 395,  Klatovy, IČO 
49170694 s platností od 01.02.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

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

12. schvaluje splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek s ………… ……………, ………………. , 
…………….. na úhradu pohledávky za opravy v bytě č. .. , ……………… , Horažďovice ve výši 700 
Kč/měsíc vždy k 20. dni běžného kalendářního měsíce, poprvé 20.03.2017 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  s ………. …………… , nájemcem bytu č. .. , 
…………….. , Horažďovice na úhradu dlužného nájemného,  úhrad za plnění poskytovaná s užíváním 
bytu a příslušného úroku  z prodlení ve  výši  1.500 Kč/měsíc, vždy k  25. dni běžného  kalendářního  
měsíce, poprvé  v únoru 2017, zároveň  bude placeno běžné měsíční nájemné bytu – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. schvaluje splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  s  …………. a  ………….  …………….. , 
bývalými 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 únoru 2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

15. schvaluje dle § 2288 odst. 1 písm. c) Občanského zákoníku výpověď  nájmu bytu ………… …………, 
nájemci 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  

16. v záležitosti rozpočtu města na rok 2017 doporučuje ZM: 

a) schválit rozpočet Města Horažďovice na rok 2017 jako schodkový, tj. příjmy 121.700 tis. Kč, 
výdaje 230.200 tis. Kč, financování 108.500 tis. Kč (dle přílohy) 

b) stanovit, že ve výdajových částech rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen 
stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů, změna v 
jednotlivých položkách výdajů v rámci paragrafů se povoluje 

c) zmocnit Radu města Horažďovice k provádění rozpočtových opatření: 

-  z důvodů přijetí dotací a darů a pojistných plnění 
-  z důvodů placení daní, poplatků, sankcí a výdajů způsobených živelnou pohromou 
-  z důvodů placení daní, poplatků a sankcí 
-  ostatní v rozsahu max. 500 tis. Kč v jednotlivém případě 
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- z nespecifikované neinvestiční rezervy na opravy v zámku (fasáda, erby, okna kaple, dveře sál, 
dveře parkán, vrata do nádvoří, okna těsnění a nátěr, sál mříž a světla, gloriet), oprava fasády 
pivovaru 

- z nespecifikované investiční rezervy na akce: 
Revitalizace sportovního areálu Lipky   
Zateplení bytových domů 783-784 a 787-788   
Domov pro seniory   
Revitalizace sídliště „Šumavská - Pod Vodojemem“    
Revitalizace sídliště Jiráskova   
Rekonstrukce sokolovny   
Kino - digitalizace   
Kino - revitalizace   
Zateplení TS   
HZS - vrata do garáže   
BD čp. 77 - adaptace bytů    
Urbanistická studie Loreta   
Územní studie ORP   
Snížení energetické náročnosti DPS 1061 
Posouzení vybraných objektů pro opatření metodou EPC   
Rozšíření infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání – ZUŠ Horažďovice  
MŠK - adaptace bytu pro potřeby školky   
ZŠK + MŠK - rekonstrukce elektroinstalace a slaboproudých rozvodů   
Zámek - revitalizace   
Zámek - rekonstrukce vinárny + pergola   
Třebomyslice - rekonstrukce čp. 1   
Komušín - revitalizace návsi + zřízení obecního domu   
Přeložka II/188 + Třebomyslická ulice (ulice Za Tržištěm)   
Cyklostezky - studie propojení   
Lhota - kabelizace ČEZ   
Třebomyslice - kabelizace ČEZ + 1 světelný bod na vjezdu do obce   
Obnova VHI (ČOV - provzdušnění + výtlak kalu) 
Studie rekonstrukce ČOV 
Vodovody obcí 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

17. schvaluje podání žádosti na MPSV ČR o dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností 
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

18. schvaluje Pravidla dotačního programu města Horažďovice pro rok 2017 – „Podpora volnočasových 
aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2017“ a ukládá Pravidla dotačního programu 
zveřejnit na úřední desce – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

19. neschvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Horažďovice, Loretská ul. 935, okres Klatovy 
prominutí pohledávky v hodnotě 448 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

20. souhlasí s uzavřením Křesťanské MŠ v době od 27.01. do 02.02.2017 a MŠ Loretská v době od 30.01. 
do 05.02.2017 z důvodu chřipkové epidemie (chřipkové prázdniny) – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK  

21. bere na vědomí text kroniky obce Třebomyslice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

22. bere na vědomí zápisy z 18. jednání kulturní komise ze dne 07.12.2016 a z 19. jednání kulturní komise 
ze dne 04.01.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

23. schvaluje vyřazení energetického auditu z majetku města Horažďovice v hodnotě 254.000 Kč – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor správní  

24. schvaluje Dodatky č. 92 – 97 ke smlouvě o komplexním zabezpečení likvidace komunálních odpadů mezi 
městem Horažďovice a spol. Rumpold - P, s.r.o., Úslavská 27, Plzeň – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor ŽP  
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25. v záležitosti kácení zeleně: 

a) schvaluje kácení 1 ks lípy na náměstí na parcele č. 2760/3  v k. ú. Horažďovice 

b) schvaluje kácení 4 ks topolů v zahradě ZŠ Blatenská na parcele č. 841/1 v k. ú. Horažďovice 

c) odkládá rozhodnutí o kácení 6 ks lip u restaurace v Tyršově ulici na parcele č. 2758/7 a 2758/9 
v k.ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

26. schvaluje navýšení počtu zaměstnanců organizační složky Městská knihovna Horažďovice na dobu 
určitou s platností od 01.04.2017 do 31.03.2019 o 1 zaměstnance takto: 

úvazek 0,625 odborný zaměstnanec pro výkon regionálních funkcí  
úvazek 0,375 odborný zaměstnanec   
tj. stanovuje ve smyslu § 102 odstavec 2) písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích počet zaměstnanců 
organizační složky Městská knihovna Horažďovice s platností od 01.04.2017 takto: 
Organizační složka Městská knihovna:  

 3,375 odborný zaměstnanec   
 0,625 odborný zaměstnanec – regionální funkce 
 obslužné místo – uklízečka na základě 2 dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr  

s tím, že navýšení o odborného zaměstnance na výkon regionálních funkcí o 0,625 úvazku a odborného 
zaměstnance o 0,375 úvazku se stanovuje na dobu určitou s  platností od 01.04.2017 do 31.03.2019 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna 

27. v organizačních záležitostech organizační složky Městské muzeum  Horažďovice:   

schvaluje ve smyslu §  102 odstavec 2) písm. j)  zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších 
předpisů stanovení počtu zaměstnanců organizační složky Městské muzeum  s platností od 01.02.2017 
takto: 

 5,25 odborných zaměstnanců  
 2 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr na obslužnou profesi – úklid 
 1 dohoda o práci konané mimo pracovní poměr v rozsahu 300 hodin ročně na zástup po dobu 

nepřítomných zaměstnanců zejména o sobotách, nedělích a ve svátek 

– za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města  

28. v záležitosti jednání RM schvaluje:  

  termíny jednání RM:    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   
 


