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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 54.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 27.02.2017 a 01.03.2017 

 
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 53. schůze RM ze 
dne 13.02.2017 

2. doporučuje ZM  projednat a schválit odkup p.č. 765 trvalý travní porost o výměře 959 m2 v k.ú. 
Horažďovice od Židovské obce Plzeň, Smetanovy sady 80/5, Plzeň za cenu 20 Kč/m2 pozemku a uzavřít 
kupní smlouvu mezi Židovskou obcí Plzeň, Smetanovy sady 80/5, Plzeň (prodávající) a městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (kupující)  –  za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor  
investic, rozvoje a majetku města  

3. schvaluje dohodu o převodu investorství stavby „Zářečí u Horažďovic betonárna sklad k.ú. Zářečí u 
Horažďovic, parc. č. 1052/13, komunikace“ ze společnosti ZETES KT, K letišti 532, Klatovy na město 
Horažďovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a majetku města  

4. schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi Správou a 
údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o., Škroupova 18, Plzeň (vlastník) a městem Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, Horažďovice (investor) týkající se stavby „Horažďovice – Předměstí – bezpečnost pro chodce a 
cyklisty“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. schvaluje povolení uzavírky Mírového náměstí a ulice Mons. Fořta v Horažďovicích na pozemcích p. č. 
2760/3, 2760/4, 2760/6, 2760/12,  2761, -5, -12/2 a -14 v k. ú. Horažďovice při realizaci stavby 
„Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích – II. etapa" rozdělené do šesti etap dle 
postupu výstavby – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

6. schvaluje průjezd obcemi ve správě města Horažďovice (dle přílohy) pro Automotoklub Pačejov v AČR 
při konání XXXVIII. Ročníku RALLY Pačejov 2017 dne 29.07.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (objednatel) a Ing. 
Jiřím Stýblem, Dlouhá Ves u Sušice 175 (zhotovitel), jejímž předmětem je realizace akce „Zámek 
Horažďovice – restaurování oken, dveří a vrat“ za nabídkovou cenu 132.700 Kč bez DPH (neplátce DPH) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje výjimku ze stavební uzávěry pro zřízení zahradního dřevěného domku na pozemku p.č. 84/29 
v k.ú. Horažďovice dle předložené situace a žádosti manželů ………………., ………………., …………….. 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města               

9. schvaluje cenovou doložku č. 1/2017 ke smlouvě č. 4/2002 o dodávce tepla do bytů a nebytových prostor 
v majetku města Horažďovice, cenovou doložku č. 1/2017 ke smlouvě ze dne 03.01.2003 o dodávce tepla 
do čp. 11 Mírové náměstí – muzeum se společností Bytservis Sušice, spol. s r.o., Příkopy 86, IČ 
45359601 o stanovení zálohové ceny tepla platné od 01.01.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. 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 1.000 Kč/měsíc, vždy k  25. dni 
běžného  kalendářního  měsíce, poprvé  v březnu 2017, zároveň  bude placeno běžné měsíční nájemné 
bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města             
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11. schvaluje  pronájem bytu č. .. (0+1), ………………, Horažďovice ……………… ………………, 
………………. s platností od 01.03.2017 na dobu neurčitou za nájemné 40,45 Kč/m2 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), …………….., Horažďovice …………….. ………….., …………….. na 
dobu určitou s platností od 01.04.2017 do 31.12.2018 za nájemné 40,45 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 
2017 ve výši 5,80 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

13. v záležitosti Křesťanské mateřské školy:  

a) bere na vědomí oznámení Mgr. Aleny Průchové o vzdání se funkce ředitelky Křesťanské 
mateřské školy Horažďovice, Jiřího z Poděbrad 724, okres Klatovy ke dni 31.07.2017 

b) rozhodla vyhlásit konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky Křesťanské 
mateřské školy Horažďovice, Jiřího z Poděbrad 724, okres Klatovy. Náležitosti vyhlášení 
konkurzu podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení konkursních 
komisí, jsou stanoveny v příloze, která je nedílnou součástí návrhu usnesení 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

14. souhlasí s podáním žádosti o podporu projektu „Lepší škola dětem – zvyšujeme kvalitu vzdělávání“ 
příspěvkové organizace Základní škola Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy, IČO: 75005271 
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   

15. souhlasí s přijetím neinvestiční dotace pro projekt ZŠ Horažďovice, Komenského 211 s názvem „Mámo, 
táto, jsem v bezpečí?“ z dotačního programu Plzeňského kraje „Podpora preventivních aktivit a výchova 
k toleranci v roce 2017“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK   

16. v záležitosti Západočeské oblastní přehlídky amatérského divadla:  

a) schvaluje spolupráci s MěÚ, odborem PPŠK při pořádání 34. ročníku Západočeské oblastní 
přehlídky amatérského divadla ve dnech 6. – 12.03.2017 

b) schvaluje přijetí  zástupců souborů, odborné, divácké poroty a dalších hostů v sobotu 
11.03.2017 starostou města  

c) schvaluje věnování propagačních předmětů města a daru vítězi divadelní přehlídky, hlavní ceny 
– „Horažďovické perly“ 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

17. v záležitosti plnění splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění  poskytovaná 
s užíváním bytu, příslušného úroku a poplatku z prodlení, soudního poplatku a nákladů právního 
zastoupení schvaluje ……….. …………….., bývalému nájemci bytu č. .. , …………………. , Horažďovice 
přechodné snížení splátek z 2.100 Kč/měsíc na 1.500 Kč/měsíc po dobu šesti měsíců – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

18. bere na vědomí provozní řád motokrosového areálu MCC Horažďovice v AČR včetně akcí, které se 
budou konat v roce 2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

19. schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby „Dopravní 
napojení lokality Nový Dvůr, 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  

20. schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice (objednatel) a Jiřím Urbánkem, Hraniční 70, Přední 
Ptákovice, Strakonice (zhotovitel), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace a provedení 
související inženýrské činnosti k akci „MŠK – adaptace bytu pro potřeby školky“ za nabídkovou cenu 
73.500 Kč bez DPH (88.935 Kč vč. DPH) za vypracování projektové dokumentace a jednotkovou cenu 
300 Kč bez DPH /hod (363 Kč vč. DPH/hod.) a 450 Kč bez DPH/cesta (544,50 Kč vč. DPH/cesta) za 
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výkon autorského dozoru projektanta – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

21. schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (objednatel) 
a Jindřichem Kovaříkem, nám. Osvobození 35, Kralovice (zhotovitel), jejímž předmětem je realizace akce 
„Zámek Horažďovice – restaurování dveří do parkánu“ za nabídkovou cenu 118.000 Kč bez DPH (135.700 
Kč vč. DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

22. schvaluje smlouvu o poskytnutí servisních služeb na Městský kamerový dohlížecí systém mezi městem 
Horažďovice (klient) a společností Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice  (poskytovatel) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

23. schvaluje podání žádostí v rámci  projektu Plzeňského kraje „Podpora jednotek sboru dobrovolných 
hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2017“ z dotačního titulu  „Příspěvek na potřeby JSDHO“  pro jednotky 
města Horažďovice – JPO III SDH Horažďovice – věcné vybavení a oprava CAS a věcné vybavení pro  
JPO V SDH Boubín a JPO V SDH Komušín a pověřuje Ing. Michaela Formana, starostu města, 
podepisováním dokumentace a Františka Kříže, referenta bezpečnosti, OUI a krizového řízení, vedením 
dokumentace v souladu s právními předpisy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře 
starosty  

24. v záležitosti kácení zeleně: 

a) bere na vědomí havarijní kácení 13 ks lip v Tyršově ulici na parcele č. 2758/7 a 2758/9 v k. ú. 
Horažďovice 

b) schvaluje kácení 1 ks cypřiše u čp. 713 v Peškově ulici na parcele č. 221/16 v k. ú. Horažďovice 

c) neschvaluje kácení 2 ks habrů proti pivovaru na parcele č. 2756/9 v k. ú. Horažďovice 

d) schvaluje kácení 1 ks jalovce u čp. 753 v Bezručově ulici  na parcele 1156/1 a 1156/18 v k.ú. 
Horažďovice  

e) schvaluje kácení 1 ks lípy a 1 ks smrku u zastávky v Plzeňské ulici na parcele č. 223/12 a 232/2  
v k. ú. Horažďovice 

f) neschvaluje kácení 1 ks jírovce u čp. 48 na parcele č. 1206/1 v k. ú. Veřechov 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

Rada města Horažďovice přerušila jednání dne 28.02.2017 v 17:30 hod. s tím, že jednání bude pokračovat ve 
středu 01.03.2017 v 8:00 hod.  

Rada města Horažďovice dne 01.03.2017 v 8:00 hod. přijala usnesení:  

25. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Domov pro 
seniory Horažďovice“ včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru uzavřené se společností 
Šumavaplan s.r.o., Pivovarská 4, Pakoměřice, Bořanovice, jehož předmětem je změna harmonogramu 
zhotovení projektových prací – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

26. v záležitosti jednání RM schvaluje:  

  termíny jednání RM:    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   
 


