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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 56.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 27.03.2017 

 
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 55. schůze RM ze 
dne 13.03.2017 

2. schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice (objednatel) a společností STAFIS – KT s.r.o., 
Pačejov – nádraží 74 (zhotovitel) na realizaci díla „Pivovar Horažďovice – oprava fasády“  za nabídkovou 
cenu 1.248.042 Kč bez DPH (1.510.131 Kč vč. DPH) a doporučuje ZM s ohledem na termín zahájení 
schválit přesun 1.510.140 Kč z investiční rezervy na akci „Pivovar Horažďovice – oprava fasády“ – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a majetku města  

3. schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice (objednatel) a společností STAFIS – KT s.r.o., 
Pačejov – nádraží 74 (zhotovitel) na realizaci díla „ZŠ Blatenská – rekonstrukce WC“  za nabídkovou cenu 
1.321.646 Kč bez DPH (1.599.192 Kč vč. DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

4. v záležitosti kaple v Boubíně:  

a) schvaluje záměr akce – úprava z manuálního zvonění na automatické zvonění v kapli Sv. Jana 
Nepomuckého v Boubíně 

b) schvaluje cenovou nabídku ve výši 44.600 Kč vč. DPH za elektrické zvonění pro zvon v kapli 
v Boubíně, podanou Miroslavem Voráčkem, Myslovice 114, Klatovy, IČO 65023153 a pověřuje 
MěÚ, odbor investic rozvoje a majetku města realizací   

c) schvaluje přesun 44.600 Kč z nespecifikované investiční rezervy na elektrické zvonění pro zvon 
v kapli v Boubíně, který bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 2 

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

5. rozhodla o přijetí nabídky MgA. Ing. arch. Jiřího Bízy, Na Usedlosti 387/21, Praha 4 na zhotovení 
projektové dokumentace stavby „Revitalizace parkánu, zámek Horažďovice“ včetně výkonu inženýrské 
činnosti ve výši 155.000 Kč + DPH a schvaluje přesun 187.550 Kč z nespecifikované investiční rezervy 
rozpočtu města 2017 na akci „Revitalizace parkánu, zámek Horažďovice“, který bude zahrnut do 
rozpočtového opatření č. 2/2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

6. v záležitosti stavby „Dopravní napojení lokality Nový Dvůr, Horažďovice“:  

a) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice (příkazce) a společností MACÁN 
PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice (příkazník), jejímž předmětem je výkon 
autorského dozoru projektanta za nabídkovou jednotkovou cenu 450 Kč/h (544,50 Kč/h vč. DPH) 
a 600 Kč/cesta (726 Kč/cesta vč. DPH) 

b) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice (objednatel) a společností ZIP o.p.s., 
Tomanova 3-5, Plzeň (zhotovitel), jejímž předmětem je výkon archeologického výzkumu formou 
dohledu stavby za nabídkovou jednotkovou cenu 170 Kč/h (205,70 Kč/h vč. DPH) a 0 Kč/cesta (0 
Kč/cesta vč. DPH) a 1.000 Kč bez DPH (1.210 Kč vč. DPH) za vypracování negativní nálezové 
zprávy 

c) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice (objednatel) a Václavem Palivcem, Říční 
186, Katovice (zhotovitel), jejímž předmětem je výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi za nabídkovou jednotkovou cenu 24.000 Kč bez DPH (29.040 Kč vč. DPH) 
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d) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice (příkazce) a společností Boula IPK s.r.o., 
Goldscheiderova 3, Plzeň (příkazník), jejímž předmětem je obstarání prací a výkonů souvisejících 
s přípravou a realizací stavby (Technický dozor investora) za nabídkovou cenu 79.000 Kč bez 
DPH (95.590 Kč vč. DPH) 

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

7. bere na vědomí oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené 
pracoviště Klatovy, Randova 167, Klatovy o záměru úplatného převodu nemovitosti bez č.p./č.e. na st.p.č. 
400/1 (zahradní sál) a budovy bez č.p./č.e. na st.p.č. 400/1 (kuželník) vše v k.ú. Horažďovice do vlastnictví 
Českého svazu chovatelů ZO Horažďovice, Příkopy, Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje dodatek č. 5 k pachtovní smlouvě ze dne 04.12.2009 mezi městem Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, Horažďovice (propachtovatel) a Výrobně-obchodním družstvem Svéradice, Svéradice 158 
(pachtýř) s účinností od 01.03.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

9. schvaluje třístrannou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 98/2017-SML/401939 mezi 
Povodím Vltavy, státním podnikem, Holečkova 8, Praha 5 (budoucí strana povinná), městem Horažďovice, 
Mírové náměstí 1, Horažďovice (budoucí strana oprávněná) a společností LYCKEBY AMYLEX, a.s., 
Strakonická 946, Horažďovice (stavebník a investor) na realizaci stavby „Spolupráce na zlepšení využití 
hlízové šťávy pro výrobu krmiv“ za jednorázovou cenu 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě  – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

10. schvaluje dohodu o změně nájemní smlouvy ze dne 05.01.2009 mezi městem Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, Horažďovice (jako pronajímatel) a  Václavem Rosou, Prácheňská 35, Horažďovice, IČO 
61754706 (jako nájemce)  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

11. schvaluje dohodu o změně nájemní smlouvy ze dne 05.01.2009 mezi městem Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, Horažďovice (jako pronajímatel) a Hanou Němcovou, Ráj 793, Strakonice, IČO 47255242 (jako 
nájemce) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu u osoby ………………  na adrese …. 
…………….., …………………   – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

13. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ………………… , Horažďovice ……….. ………………, 
……………………., Horažďovice s platností od 01.04.2017 na dobu určitou do  31.12.2017 za nájemné 
40,45 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. schvaluje pronájem bytu č. .. (1+1), …………………, Horažďovice ……………… ……………, ……………, 
Horažďovice s platností od 01.04.2017 na dobu určitou do 31.12.2018 za nájemné 40,45 Kč/m2 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. schvaluje pronájem bytu č. .. (0+1), ……………….., Horažďovice ……………. …………, …………. 
s platností od 01.04.2017 na dobu určitou do 31.12.2017 za nájemné 40,45 Kč/m2 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

16. v záležitosti bytu č. .., ……………….., Horažďovice: 

a) schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (3+1), …………….., Horažďovice 
s …………. ……………. ke dni 31.03.2017 

b) schvaluje pronájem obecního bytu č. .. (3+1), ………………….., Horažďovice ………….. 
…………….., ………………., Horažďovice s platností od 01.04.2017 na dobu neurčitou za 
nájemné 41,34 Kč/m2 

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

17. v záležitosti bytu č. .. , …………….. , Horažďovice:  
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a) schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. ..  (2+1), ……………, Horažďovice s 
……….. ……………  ke dni 31.03.2017 

b) schvaluje pronájem  bytu č. .. (2+1), ………………, Horažďovice ……………. ……….., 
……………….. s platností od 01.04.2017 na dobu určitou do 31.12.2017 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  

18. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. ..   (2+1), ………………. , Horažďovice s 
………….. ………………….  ke dni 30.04.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

19. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .  (2+1), ………………….. , Horažďovice s 
………………….. ……………..  ke dni 31.03.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

20. schvaluje hlavní inventarizační komisi pro kalendářní rok 2017 ve složení předseda Dana Havránková, 
členové Ing. Hana Kalná, Alena Čáňová a 16 dílčích inventarizačních komisí pro kalendářní rok 2017 dle 
přílohy a pověřuje starostu města jejich jmenováním – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
finanční   

21. schvaluje dotaci Danielovi Motlíkovi, T.G.Masaryka 23, Sušice, IČO 04974221 na provoz pojízdné 
prodejny v měsících únor-duben 2017 ve výši 7.500 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
finanční   

22. neschvaluje poskytnutí dotace  Hospici svatého Lazara z.s.,  Sladkovského 2472/66a,  Plzeň, IČO 
66361508 na zdravotnický materiál a léky – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

23. schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o reklamě se společností W&P EURONOVA s.r.o., se sídlem Nádražní 
14, Plzeň IČO 40526526, kterým se stanovuje doba pronájmu na dobu určitou do 31.12. 2022, snižuje 
nájemné na 6.000 Kč + DPH za rok a město jako pronajímatel je oprávněno využít celou plochu 
reklamního panelu v měsících květen až srpen každého kalendářního roku pro svoje vlastní účely  – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

24. v záležitosti veřejnosprávní kontroly mateřských škol: 

a) bere na vědomí protokol o kontrole příspěvkové organizace – Křesťanská mateřská škola 
Horažďovice, Jiřího z Poděbrad 724, okres Klatovy  (čj. MH/04010/2017) a Mateřská škola 
Horažďovice, Loretská ul. 935, okres Klatovy (čj. MH/04011/2017) 

b) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Křesťanská mateřská 
škola Horažďovice, Jiřího z Poděbrad 724, okres Klatovy za rok 2016, IČO: 75005565 a ukládá 
použít prostředky rezervního fondu příspěvkové organizace k úhradě výsledku hospodaření, 
ztráty ve výši 3.257,08 Kč 

c) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola 
Horažďovice, Loretská ul. 935, okres Klatovy za rok 2016, IČO: 75005280 a ukládá použít 
prostředky rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši 3.157,20 Kč k částečné úhradě 
ztráty ve výši 23.895,23 Kč (výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016) 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

25. neschvaluje podání žádosti o dotace z dotačního programu „Individuální dotace OKHE 2017“ 
v Plzeňském kraji – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

26. schvaluje poskytnutí dotace RNDr. Ladislavu Havlovi, Strakonice, IČO: 10315926 na provozování služeb 
Regionálního informačního centra Prácheňska v roce 2017 ve výši 15.000 Kč a schvaluje uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace RNDr. Ladislavu Havlovi, Strakonice, IČO: 10315926 na provozování 
Regionálního informačního centra Prácheňska v roce 2017 ve výši 15.000 Kč – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

27. v záležitosti Adventního koncertu:  
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a) schvaluje smlouvu na vystoupení umělce mezi městem Horažďovice a Zuzanou Holoubkovou 
zastupující kapelu Spirituál Kvintet na kulturní akci Adventní koncert dne 16.12.2017 

b) schvaluje výši vstupného 150 Kč  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

28. stanovuje pracovní pohotovost u městské policie s platností od 01.04.2017 a souhlasí, aby v záležitosti 
městské policie byla se strážníky dohodnuta pracovní pohotovost ve smyslu § 95 zákoníku práce – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

29. v záležitosti kácení zeleně:  

a) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks lípy v Tyršově ulici na parcele č. 2780/1 v k.ú. Horažďovice 

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

c) schvaluje kácení 500 m2 náletových dřevin na parcele č. 675 a 500 m2 náletových dřevin na 
parcele č. 716/2 v Parku Ostrov v části zvané „Mexiko“ v k. ú. Velké Hydčice 

d) schvaluje kácení 500 m2 náletových dřevin u náhonu na „Jarově“ na parcele č. 2764/42 v k.ú. 
Horažďovice 

e) schvaluje kácení 4 ks smrku a 1 ks cypřiše ve Veřechově u čp. 59 na parcele č. 1543/1 v k. ú. 
Veřechov 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby   

30. schvaluje kupní smlouvu mezi městem Horažďovice a společností Wotan Forest, a.s., Rudolfovská  
202/88, České Budějovice 4 na dodávku stromů a ochranných kůlů pro jarní náhradní výsadbu 2017 
v ceně 46.580 Kč bez DPH (53.882 Kč včetně DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Technické služby  

31. schvaluje zvýšení hodinové sazby za služby dle Smlouvy o provádění prací mezi městem Horažďovice a 
Elektroslužby, Václav Burda  ze 165 Kč na 190 Kč/h. bez DPH (229,90 Kč včetně DPH) s platností od 
01.04.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

32. schvaluje Dodatek č. 2 Knihovního řádu – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská 
knihovna  

33. v záležitosti organizační složky Městské muzeum Horažďovice schvaluje plat na pozici zastupující 
vedoucí muzea s pracovní náplní vedoucího organizační složky Městské muzeum dle přílohy č. 1 návrhu 
usnesení. Platový výměr nabývá účinnosti 01.04.2017 a je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a s ustanovením § 102 odst. 2b)  zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

34. schvaluje Dohodu o využívání městského kamerového systému mezi městem Horažďovice 
(poskytovatel) a ČR – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje (uživatel) – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty a Městská policie   

35. schvaluje Plán odpadového hospodářství pro město Horažďovice na období 2017-2021 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

36. schvaluje záměr akce – „Vybudování recyklačního centra stavebních odpadů v k.ú. Horažďovice“ ve 
spolupráci s DSO Horažďovicko na základě žádosti Ing. Václava Vachušky, předsedy DSO Horažďovicka 
– za realizaci usnesení zodpovídá starosta města  

37. provádí rozpočtové opatření č. 2/2017, kterým se zvyšují příjmy o 12.260.710  Kč a zvyšují výdaje o 
12.260.710 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá  odbor finanční  

38. schvaluje  pronájem nebytových prostor o výměře 1.190 m2  v čp. 17, ulice Strakonická, Horažďovice  
(kulturní dům) Janovi Adamcovi, Hartmanice 5,  Sušice,  IČO 72259922, DIČ CZ8107070048 s  platností  
od 01.07.2017  dobu  neurčitou  s šestiměsíční  výpovědní  lhůtou  za  nájemné  ve výši 12.000 Kč/rok + 
DPH v zákonem stanové sazbě (14.520 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné nájemní smlouvy – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   
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39. v záležitosti akce „Pivovar Horažďovice – obnova režného zdiva“:  

a) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice (objednatel) a společností NEGEBU s.r.o., 
K Návsi 6/183,  Plzeň, IČO: 64360733 (zhotovitel) na realizaci restaurování režného zdiva na 
fasádě za nabídkovou cenu 294.460 Kč bez DPH (356.296,60 Kč vč. DPH) 

b) schvaluje přesun 356.296,60 Kč z neinvestiční rezervy na akci „Pivovar Horažďovice – obnova 
režného zdiva“ 

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

40. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Silnice Horšovský Týn a.s., nad Rybníčkem 40, 
Horšovský Týn, IČO: 45359164  na realizaci  veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Dopravní napojení lokality Nový Dvůr, Horažďovice“ zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné 
zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za 
nabídkovou cenu 2.845.000 Kč bez DPH (3.442.450 Kč vč. DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

41. přijímá nabídku společnosti ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511/1, Písek, IČO: 28078756  na realizaci  
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce kotelen – ZŠ Blatenská, 
DPS 1061“ zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za nabídkovou cenu 3.163.211 Kč bez DPH (3.827.485 Kč 
vč. DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

42. schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na vypracování 
projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby „Revitalizace sídliště 
Jiráskova v Horažďovicích“ zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. ve zjednodušeném podlimitním 
řízení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

43. kácení zeleně – 1 ks javoru u čp. 811 v Šumavské ul. na parcele č. 2722/28 v k.ú. Horažďovice - 
usnesení nebylo přijato  

44. v záležitosti jednání RM schvaluje:  
   termíny jednání RM:   10.04.2017 ve 14:00 hod.  

    24.04.2017 ve 14:00 hod. 
         15.05.2017 ve 14:00 hod. 
    29.05.2017 ve 14:00 hod.  
    12.06.2017 ve 14:00 hod. 
    26.06.2017 ve 14:00 hod.  
 

 

 

             

 

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

            starosta města                    místostarostka města   
 

 


