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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 57.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 10.04.2017 

 
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 56. schůze RM 
ze dne 27.03.2017 

2. schvaluje projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce Strakonické ulice“ k žádosti o územní 
rozhodnutí – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a majetku města  

3. schvaluje návrh dopravního řešení stavby „Rekonstrukce Peškovy ulice“ – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. v záležitosti „Opravy poutní kaple Svaté Anny“:    

a) schvaluje záměr akce 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva kultury ČR, Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 

c) doporučuje ZM schválit přesun z investiční rezervy ve výši 450.000 Kč na akci „Oprava poutní 
kaple Svaté Anny“ 

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

5. schvaluje umístění dešťové kanalizační přípojky do pozemku města p. č. 367/9 v k. ú. Horažďovice pro 
pozemek p. č. 346/5 v k.ú. Babín u Horažďovic dle žádosti ……… ……….., …………… za podmínek 
stanovených ve smlouvě o právu provést stavbu na cizím pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Horažďovice – 
kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města“ včetně výkonu inženýrské činnosti a 
autorského dozoru uzavřené se společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820,  Chrudim, 
jehož předmětem je změna termínů plnění platebních podmínek – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 
1, Horažďovice (jako stavebníkem) a ……………. …………. , ………….. , ………………  (jako vlastník). 
Zřízení stavby „rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Mons. Fořta“ je bezúplatné – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. souhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace – parkoviště na p.č. 2694/9 v k.ú. 
Horažďovice v ulici Strakonická v Horažďovicích, v úseku dle doložené situace, z důvodu umístění 
předzahrádky pro hosty restaurace U Hlaváčků v termínu od 01.05.2017 do 30.09.2017 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. souhlasí s umístěním  předzahrádky na místní komunikaci ulice Tyršova v Horažďovicích před Restaurací 
na Růžku čp. 353 o rozměrech 7 m x 4 m v období od 15.05.2017 do 15.09.2017 s tím, že souhlas je 
podkladem pro zahájení správního řízení o povolení zvláštního užívání místní komunikace na MěÚ, 
odboru dopravy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Horažďovice, Mírové 
náměstí 1,  Horažďovice (budoucí povinný) a společností Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, 
Horažďovice (budoucí oprávněný) na umístění stavby „OOP Horažďovice – optická přípojka“ v pozemku 
města Horažďovice p.č. 2660/6 v k.ú. Horažďovice za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH 



 2 

v zákonem stanovené sazbě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

11. schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (pronajímatel) a ………….  ……………. , ……………….. (nájemce) na část nebytového 
prostoru v čp. 6 v obci Veřechov ke dni 31.03.2017 z důvodu provedené demolice stavby – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje dodatek č. 4 k pachtovní smlouvě ze dne 31.08.2009 mezi městem Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, Horažďovice (propachtovatel) a Tomášem Pollakem, Svaté Pole 1 (pachtýř) s účinností od 
01.04.2017 (dodatkem se upravuje pacht části pozemku p.č. 203/1 o výměře 0,50 ha v k.ú. Svaté Pole u 
Horažďovic, kdy na základě geometrického plánu č. 75-37/2016 došlo k rozdělení) – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. bere na vědomí Plán péče o přírodní památku Svaté Pole a její ochranné pásmo s dobou platnosti od 
01.01.2017 do 31.12.2026 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

14. odkládá rozhodnutí o krátkodobém pronájmu nebytových   prostor - „glorietu“ o výměře 12,56 m2 v areálu 
zámku na st.p.č. 2 v k.ú. Horažďovice  Stanislavu Roubalovi, se sídlem Rožmberská 730, Praha – Kyje za 
účelem provozování stánku s občerstvením – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

15. v záležitosti odprodeje bytových jednotek v domě čp. 1076 včetně st.p.č. 1662 v k.ú. Horažďovice, ulice 
Na Vápence v Horažďovicích doporučuje ZM projednat a schválit kupní smlouvy mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a kupujícími: 

- ……………… ………………. , Na Vápence 1076, Horažďovice, bytová jednotka č. 1076/..  za 
kupní cenu ve výši 686.322 Kč 

- …………… …………………., Na Vápence 1076, Horažďovice, bytová jednotka č. 1076/..  za 
kupní cenu ve výši 705.085 Kč 

- ……………… ………………., Na Vápence 1076, Horažďovice, bytová jednotka č. 1076/..  za 
kupní cenu ve výši 578.339 Kč 

- ………….. …………………..., Na Vápence 1076, Horažďovice, bytová jednotka č. 1076/..  za 
kupní cenu ve výši 343.025 Kč 

- ………… …………..  a ………….. ……………., Na Vápence 1076, Horažďovice, bytová jednotka 
č. 1076/..  za kupní cenu ve výši 570.098 Kč 

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

16. v záležitosti odprodeje bytových jednotek v domě čp. 1077 včetně st.p.č. 1674 v k.ú. Horažďovice, ulice 
Na Vápence v Horažďovicích doporučuje ZM projednat a schválit kupní smlouvy mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a kupujícími: 

- ………..  a ……….. ……………. , Na Vápence 1077, Horažďovice, bytová jednotka č. 1077/.. za 
kupní cenu ve výši 581.686 Kč 

- ………….  a …………….. ……………….., Na Vápence 1077, Horažďovice, bytová jednotka č. 
1077/.. za kupní cenu ve výši 465.682 Kč 

- …………. …………. a ………. ………………., Na Vápence 1077, Horažďovice, bytová jednotka č. 
1077/..  za kupní cenu ve výši 584.305 Kč 

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

17. v záležitosti odprodeje bytových jednotek v domě čp. 1078 včetně st.p.č. 1675 v k.ú. Horažďovice, ulice 
Na Vápence v Horažďovicích doporučuje ZM projednat a schválit kupní smlouvy mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a kupujícími:  

- ……….. ……………, Na Vápence 1078, Horažďovice, bytová jednotka č. 1078/..  za kupní cenu 
ve výši 588.745 Kč 

- ………………………, Na Vápence 1078, Horažďovice, bytová jednotka č. 1078/..  za kupní cenu 
ve výši 465.498 Kč 
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- ………………………, Na Vápence 1078, Horažďovice, bytová jednotka č. 1078/..  za kupní cenu 
ve výši 581.686 Kč 

- …………… ……………… , Na Vápence 1078, Horažďovice, bytová jednotka č. 1078/..  za kupní 
cenu ve výši 588.745 Kč 

- ……….. ……………………, Na Vápence 1078, Horažďovice, bytová jednotka č. 1078/..  za kupní 
cenu ve výši 581.869 Kč 

- …………….. ………………, Na Vápence 1078, Horažďovice, bytová jednotka č. 1078/.. za kupní 
cenu ve výši 465.682 Kč 

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

18. schvaluje zrušit veřejnou telefonní stanici v prostoru náměstí v rámci stavby „Rekonstrukce a revitalizace 
Mírového náměstí v Horažďovicích“ za finanční náhradu v maximální výši  33.666 Kč bez DPH (40.735,86 
Kč vč. DPH) jako náklady spojené s odstraněním veřejné telefonní stanice a ušlý zisk z hovorného a 
reklamy společnosti O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

19. v záležitosti projektu „Pořízení a rozšíření informačních systémů MěÚ Horažďovice“: 

a) bere na vědomí Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Pořízení a rozšíření 
informačních systémů MěÚ Horažďovice“ 

b) s ohledem na termín realizace a finanční plán projektu doporučuje ZM schválit přesun 1.322.000 
Kč z investiční rezervy na akci „Pořízení a rozšíření informačních systémů MěÚ Horažďovice“ 

c) ukládá zbývající náklady ve výši 992.200 Kč zahrnout do rozpočtu na rok 2018, případně do 
návrhu rozpočtového provizória 

d) jmenuje realizační pracovní skupinu ve složení dle přílohy 

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

20. souhlasí s užitím znaku města Horažďovice pro Tiskárnu SPRINT, Bůžkova 13, Horka nad Moravou 
k užití na pohlednicích měst Plzeňského kraje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

21. schvaluje konání akce Velikonoční skautské kuřátko dne 13.04.2017 v centru a přilehlých ulicích s 
podmínkou, že odpovědnost za případné škody přebírá organizátor Junák - český skaut, středisko 
Prácheň – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

22. schvaluje  bezúplatný pronájem sálu hotelu Prácheň  Střední škole Horažďovice za účelem uspořádání 
rautu k akci Vernisáž výstavy dne 11.05.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

23. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč na provoz Střediska výchovné péče, Domažlice – 
víkendové a zážitkové akce pro klienty ze sociálně slabých a znevýhodněných rodin pořádané v  roce 
2017 a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

24. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 2.500 Kč na provoz sociální služby rané péče Diakonie ČCE – 
středisko Praha v roce 2017 a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

25. schvaluje kácení 50 m2 náletových dřevin na parcele č. 1740/4 u kaple Svatá Anna v k. ú. Horažďovice a 
150 m2 náletových dřevin na parcele č. 203/1 v k. ú. Svaté Pole u Horažďovic – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Technické služby  

26. odkládá rozhodnutí týkající se směrnice upravující postup při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

27. v záležitosti jednání RM schvaluje termíny jednání RM:      
    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.   
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            Ing. Michael Forman, v.r.         Ing. Hana Kalná, v.r.   

            starosta města                    místostarostka města   
 

 


