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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 58.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 24.04.2017 

 
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 57. schůze RM 
ze dne 10.04.2017 

2. zrušuje zadávací řízení 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 v souladu s § 127 odst.1, z důvodu, že po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a majetku města  

3. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce 
zázemí MŠ Loretská, Horažďovice“ včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru uzavřené s 
Ing. arch. Michalem Rosteckým, Dukelská 481, Strakonice, jehož předmětem je změna rozsahu díla a 
navýšení ceny o 35.500 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

4. v záležitosti pozemku p.č. 605/1 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic odkládá rozhodnutí týkající se záměru 
odprodeje části pozemku p.č. 605/1 v rozsahu cca 2 m2 pod rodinným domem a záměru pronájmu části 
pozemku o výměře cca 90 m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   

5. schvaluje pronájem části pozemku p.č. 146/3 zahrada o výměře cca 88 m2 v k.ú. Veřechov (rozměry cca 
11 x 8 metrů dle zákresu v mapě) za účelem zřízení zahrádky a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

6. bere na vědomí oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště 
Klatovy, Randova 167, Klatovy, týkající se pozemků p.č. 3112/3, p.č. 3147, části p.č. 3112/1 v k.ú. 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje Směrnici č. 4/2017 upravující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. v záležitosti odstranění stromoví na části pozemku p.č. 1322 v k.ú. Komušín v ochranném pásmu VTL 
plynovodů schvaluje dle žádosti společnosti Engas s.r.o., Slaměníkova 27a,  Brno – Maloměřice, že 
dřevní hmota bude skácena, odvětvena a seštěpkována, zároveň nesouhlasí s použitím chemických 
přípravků na ochranu rostlin při potlačení výmlatnosti dřevin, zejména invazivních, vzhledem k tomu, že se 
v blízkosti nachází vodoteč  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

9. 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 343.025 Kč  

- …….. ………… a …….. ……………, Na Vápence 1076, Horažďovice, bytová jednotka č. 1076/..  
za kupní cenu ve výši 579.159 Kč 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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10. 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 smlouvu mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a kupující: 

- ………. ……………….. , Na Vápence 1077, Horažďovice, bytová jednotka č. 1077/…  za kupní 
cenu ve výši 583.061 Kč 

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

11. 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 kupujícím: 

- …………. ……………, Na Vápence 1078, Horažďovice, bytová jednotka č. 1078/..  za kupní cenu 
ve výši 490.766 Kč 

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

12. schvaluje uplatňování valorizace smluvního nájemného z bytů v majetku města s platností od 01.07.2017 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. nesouhlasí s podnájmem části nebytových prostor Mírové náměstí 11, Horažďovice (Pizzeria V Zámku) 
společnosti Papež Gastro s.r.o., IČO 03281272, Kaprova 42/14, Praha 1 a společnosti Ristorante Gurmán 
s.r.o., IČO 05953634, Na Folimance 2155/15, Praha 2 – Vinohrady na dobu neurčitou s platností od 
01.05.2017 za účelem provozování restaurace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

14. schvaluje snížení nájemného o 30 %  za pronájem nebytových prostor Mírové náměstí 11, Horažďovice 
(zámecká cukrárna) nájemci Ing. Rudolfu Káchovi, Palackého 876, Horažďovice po dobu rekonstrukce 
Mírového náměstí s platností od 01.05.2017 do 30.09.2017, schvaluje dodatek č. 2 k nájemním smlouvám 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. schvaluje snížení nájemného o 30 % za pronájem nebytových prostor Mírové náměstí 12, Horažďovice 
(květinářství) nájemkyni Janě Petříkové, Nábřežní 413, Horažďovice po dobu rekonstrukce Mírového 
náměstí s platností od 01.05.2017 do 30.09.2017, schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

16. schvaluje pronájem bytu č. . (3+1), ………………. , Horažďovice ………. ………….., …………….  
s platností od 01.05.2017 na dobu určitou do 31.12.2017 za nájemné 41,34 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  

17. doporučuje ZM schválit Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných úvěrů z Fondu 
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 19.042017,  tj.: schválit smlouvu o poskytnutí úvěru ………….. 
……………., ………..  -  úvěr ve výši 100 tis. Kč se splatností 5 let a úrokovou sazbou 1% p.a. a smlouvu 
o poskytnutí úvěru ……….. …………, ……… …….. -  úvěr ve výši 50 tis. Kč se splatností 4 roky a 
úrokovou sazbou 1,5% p.a. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

18. souhlasí s přijetím neinvestiční dotace pro projekt ZŠ Horažďovice, Komenského 211 s názvem „Mámo, 
táto, jsem v bezpečí?“ z dotačního programu Plzeňského kraje „Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a 
sportu v roce 2017“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

19. v záležitosti  mateřských škol:  

a) souhlasí s uzavřením Křesťanské MŠ od 01.07.2017 do 31.07.2017, od 28.08.2017 do 
01.09.2017 a MŠ Loretská v době od 01.08.2017 do 01.09.2017. Mateřská škola, která bude přes 
prázdniny otevřena, bude zajišťovat provoz i pro děti z uzavřené mateřské školy 

b) souhlasí s termínem zápisu k předškolnímu vzdělávání v Křesťanské MŠ a v MŠ Loretská  
03.05.2017 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

20. schvaluje uzavření školní družiny při ZŠ Komenského ve dnech 07.07.2017, od 17.07.2017 do 
18.08.2017 a školní družiny při ZŠ Blatenská od  01.07.2017 do 01.09.2017. V případě změny počtu 
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nahlášených žáků ve dnech schváleného provozu školní družiny (pokles pod 20 žáků), může ředitelka ZŠ 
Komenského upravit provoz školní družiny. Školní družina, která bude přes prázdniny otevřena, bude 
zajišťovat provoz i pro žáky z uzavřené školní družiny. Žákům bude umožněno odebrání oběda za cenu 
stanovenou v rámci školního stravování – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

21. bere na vědomí oznámení předsedy kulturní komise Karla Šťastného o ukončení členství v kulturní 
komisi města Horažďovice k 30.04.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

22. schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí 
knihoven – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna   

23. schvaluje Směrnici č. 3/2017, kterou se stanoví pravidla pro zajištění ochrany osobních údajů při 
provozování Městského kamerového systému – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře 
starosty  

24. souhlasí s povolením kulturní akce Křesťanské MŠ na zámeckém nádvoří a uvedením divadelního 
představení Princ Bajaja v podání Divadla Víti Marčíka 06.06.2017 v 15:30 hodin – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

25. v rámci dotačního programu města Horažďovice „Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti 
neziskových organizací v roce 2017“ na návrh příspěvkové komise schvaluje dotaci: 

a) Okresní radě AŠSK ČR Klatovy, pobočný spolek, se sídlem Komenského 211, Horažďovice, IČO: 
2340011, na organizování a zajišťování sportovních soutěží žáků v okrese Klatovy - nájmy 
sportovišť, technické zabezpečení, ceny, diplomy ve výši  3.000 Kč a schvaluje příslušnou 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

b) Automoto klubu Pačejov v AČR, IČO: 43316476, na XXXVIII. Rally Pačejov - tisk brožur, 
dokumentů, kopírování, poštovné, monitorovací systém, hudební produkce, tisk materiálů, vazba 
a kompletace itinerářů, předstartovní show ve výši 10.000 Kč a schvaluje příslušnou 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

c) Ing. Rudolfu Dvořákovi, nar. ………….. , na 52. ročník Horažďovické padesátky - nákup 
suvenýrových skleniček pro účastníky pochodu ve výši 4.000 Kč a schvaluje příslušnou 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

d) Tělovýchovné jednotě Sokol Veřechov, IČO: 48353248, na nákup traktoru na sečení hřiště, 
nákup stulpen pro hráče, opravy sekačky ve výši 5.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace   

e) Tělocvičné jednotě Sokol Horažďovice, IČO: 48353175, pro oddíl nohejbalu – na cestovné, 
náklady na rozhodčí, pronájmy, sportovní vybavení, technické vybavení, pro oddíl stolního tenisu 
– na cestovné, technické vybavení, sportovní vybavení ve výši 45.000 Kč a schvaluje příslušnou 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

f) Potápěčům Horažďovice, IČO: 26661331, na nákup a opravy techniky, revize techniky ve výši 
10.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

g) Miloslavu Svatošovi, nar. ………………. , na celoroční sportovní výzvu Houba Challenge – 
doprava, sportovní pomůcky, poháry, IT služby ve výši 15.000 Kč a schvaluje příslušnou 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

h) KČT, odbor Horažďovice, IČO: 75052695, na dopravu na celodenní výlet s turistickým pochodem 
(Roudnice nad Labem, Veltrusy) ve výši 3.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace  

i) Josefu Rendlovi, nar. …………….., na startovné na střelecké závody ve výši 2.000 Kč a schvaluje 
příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

j) Tenis klubu Horažďovice, z.s., IČO: 61785377, na pronájem tělocvičny, nákup nábytku do šaten 
ve výši 30.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace   
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k) Fotbalovému klubu Horažďovice, IČO: 69981981, na dopravu mládeže, pronájmy sportovišť a 
tělocvičen, startovné na turnajích, nákup sportovních pomůcek ve výši 45.000 Kč a schvaluje 
příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace    

l) TJ Sportu Horažďovice, IČO: 47726091, na pronájem tělocvičny, startovné na závodech, 
vybavení závodníků ve výši 25.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace 

m) Motokros klubu Horažďovice v AČR, IČO: 64864332, na Mezinárodní mistrovství ČR (časomíra a 
lékařské zajištění) ve výši 10.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace  

n) Školnímu sportovnímu klubu AŠSK při ZŠ Komenského Horažďovice, pobočný spolek, IČO: 
1487442, na nájemné sportovišť (bazén, tělocvična) ve výši 50.000 Kč a schvaluje příslušnou 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

o) Ivaně Hokrové, nar.  …………, pro volejbalový oddíl žen Horažďovice na pronájem tělocvičny ve 
výši 2.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

p) Petru Řepíkovi, nar. ………….., na dopravné na ligová utkání v šipkách ve výši 1.000 Kč a 
schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

q) HH Racing Team z.s., IČO: 5911401, na webové stránky, propagační materiál ve výši 2.000 Kč a 
schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

r) Tyjátru Horažďovice z. s., IČO: 64388883, na regály a skladové skříně, boxy v kulturním domě, 
police v loutkové klubovně, autorské poplatky, cestovné, nájemné, kostýmy, půjčení a výroba 
kulis ve výši 33.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

s) Pěveckému spolku Prácheň, IČO: 70801339, na poplatek Unii českých pěveckých sborů, 
ubytování na soustředění, doprava na koncerty a soustředění, pronájem sálu, honoráře – 
natáčení, konferování, doplnění oblečení spolku, k výročí (materiál, tisk propagačních materiálů) 
ve výši 10.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

t) Junáku – český skaut, středisko Prácheň, z. s., IČO: 43312161, na plachtu s konstrukcí na 
přívěs, opěrné nohy s držáky, dřevěné kolíky, tee-pee, linning pro tee-pee ve výši 22.000 Kč a 
schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

u) Pionýru, z.s. – Pionýrská skupina Prácheň Horažďovice, IČO: 66344701, na obnovu táborového 
vybavení – stanové celty a pronájem pozemku tábora ve výši 25.000 Kč a schvaluje příslušnou 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

v) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebomyslice, IČO: 426954, na nákup přívěsného vozíku 
za automobil ve výši 10.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

w) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horažďovice, IČO: 18236278, na projekt pro skupinu 
Mladých hasičů – nákup stanu, židle skládací, lavice polní skládací, stůl polní skládací ve výši 
25.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

x) Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Horažďovice, IČO: 62633074, na udržení a 
zlepšení zdravotního stavu včelstev – léčiva a léčení včelstev ve výši 5.000 Kč a schvaluje 
příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

y) Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, místní spolek Horažďovice, z.s., IČO: 
75041731, na přepravní boxy na zasílání holubů na závody ve výši 1.000 Kč a schvaluje 
příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

z) Mysliveckému spolku Prácheň Horažďovice, IČO: 61784915, na pachové ohradníky, světelné 
ohradníky – nákup fólie, krmení pro zvěř v zimním období ve výši 5.000 Kč a schvaluje příslušnou 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

aa) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Komušín, IČO: 65579143, na chod sboru – provoz atrakcí a 
materiál na výrobu překážek, diplomy a ocenění, zakoupení stanu, propagace sboru ve výši 
10.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
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bb) Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Horažďovice, IČO: 43316603, na akci Zlatá 
udice – medaile, ceny, dárkové předměty pro účastníky závodů ve výši 5.000 Kč a schvaluje 
příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

cc) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Boubín, IČO: 65579101, na nákup plynového grilu ve výši 
10.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

dd) Spolku občanů Horažďovic - Předměstí, IČO: 02380307, na provoz a údržbu sportovního areálu - 
elektřina, voda, benzin do sekačky, antuka, nová sekačka, barvy, ředidlo, štětce, dětský den - 
ceny dětem ve výši 8.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

ee) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horažďovická Lhota, IČO: 65579127, na nákup křovinořezu 
ve výši 10.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

ff) Svazu zdravotně postižených – Šumava – Klub Horažďovice, IČO: 72053526, na činnost svazu 
(rekondice – rehabilitace, vstupenky do bazénu, předplatné do divadla,  autobusová doprava – 
výlet) ve výši 10.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

gg) Bc. Zdeňku Kovačovi, nar. …………., na Pošumavskou dechovou hudbu Otavanka – na dopravu, 
nákup sborového oblečení, jeho částí či doplňků, nákup technických pomůcek a částí zvukové 
aparatury ve výši 3.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

hh) Mgr. Jiřímu Horákovi, nar. ………….. , na Original Band – honorář pro skupinu „Přelet M. S.“, 
pořízení audio/video nahrávek z koncertů, autodoprava na koncert v zahraničí, notový materiál, 
stojan na noty ve výši 3.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

ii) Janě Truhlářové, nar. …………… , na akce v Babíně (pouťový volejbal, dětský den, soutěž 
v chytání ryb, drakiáda) – odměny pro soutěžící, gril, pivní sety (stoly a lavice), volejbalová síť ve 
výši 10.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

jj) Spolku rodáků a příznivců Horažďovic, města pod starobylou Práchní, z.s., IČO:  72060620, na 
činnost spolku (doprava na 3 zájezdy) ve výši 10.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace 

kk) Oblasti klubu českých turistů Plzeňského kraje, o.s., IČO: 45331995, na turistické značení 
horažďovických okruhů - vyvěšení směrovek a tabulek, pákové nůžky ve výši 3.000 Kč a 
schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

ll) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Veřechov, IČO: 65579178, na dětský karneval, dětský den, 
hliníkový trojdílný žebřík ve výši 10.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

26. schvaluje u ZŠ Komenského odpisový plán pořízeného dlouhodobého hmotného majetku – myčka 
průběžná QQ-100 v pořizovací hodnotě 65.329 Kč s dobou odpisování 11 let (CZ-CPA 28.29.50). Odpisy 
provedené v letošním roce ve výši 4.454 Kč bude příspěvková organizace krýt ze schváleného 
neinvestičního příspěvku na rok 2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

27. neschvaluje kácení 1 ks javoru u čp. 811 v Šumavské ulici na parcele č. 2722/28 v k.ú. Horažďovice – za 
realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

28. schvaluje nabídku obchodních podmínek  společnosti Global Payments s.r.o., V Olšinách 626/80, Praha 
10 – Strašnice, IČO 042 35 452 na přijímání platebních karet pro placení vstupného do Aquaparku 
Horažďovice ve variantě s měsíčním paušálem – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Aquapark  

29. schvaluje uzavření Městské knihovny Horažďovice od 24.07.2017 do 04.08.2017 a změnu provozní doby 
knihovny o  letních prázdninách dle předloženého návrhu – za realizaci usnesení zodpovídá organizační 
složka Městská knihovna  

30. provádí rozpočtové opatření č. 3/2017, kterým se zvyšují příjmy o 499.620 Kč a zvyšují výdaje o 
499.620 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

31. v záležitosti „Rekonstrukce WC ZŠ Komenského, Horažďovice“:  
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a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Stavební společnost H a T, spol. s r.o., 
Komenského 373,  Strakonice, IČ: 45023522,  na realizaci  veřejné zakázky zadávané dle § 31 
výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, za nabídkovou cenu 2.494.622 Kč bez DPH (3.018.492 Kč vč. DPH) a 
schvaluje příslušnou smlouvu o dílo 

b) doporučuje ZM schválit přesun z investiční rezervy ve výši 518.492 Kč na akci „Rekonstrukce 
WC ZŠ Komenského, Horažďovice“ 

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

32. v záležitosti stavby „Oprava poutní  kaple Sv. Anny“: 

a) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice (objednatel) a Stavební společností H a T, 
spol. s r.o., Komenského 373, Strakonice (zhotovitel), jejímž předmětem je realizace díla za 
nabídkovou cenu 383.480 Kč bez DPH (464.010,80 Kč vč. DPH) 

b) revokuje usnesení 57. RM, bod 4 písm. c) 

c) doporučuje ZM schválit přesun z investiční rezervy ve výši 464.010,80 Kč na akci „Oprava 
poutní kaple Svaté Anny“ 

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

33. schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace Plzeňského kraje z programu Zachování a 
obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo národní kulturní památky 2017 na 
částečné pokrytí neinvestičních nákladů oprav vybraných částí zámku (obnova oken velkého sálu, opravy 
stávajících oken a oprava oken a dveří západního průčelí – muzejní části, oprava glorietu a restaurování 
portálu a erbů nad vstupem do velkého a malého nádvoří a knihovny) ve výši 350.000 Kč – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a majetku města  

34. schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy k pozemku p.č. 364/11 v k.ú. Babín u Horažďovic mezi 
městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) a manželi …………  a  …………  
………, ………….  (nájemci) ke dni 31.05.2017 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, 
rozvoje a majetku města  

35. schvaluje umístění vzdušného vedení optické sítě po Jiráskovo sídlišti v Horažďovicích dle žádosti 
Václava Rosy - ROSA Computers, Prácheňská 35, Horažďovice  za podmínek smlouvy a schvaluje 
smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  
investic, rozvoje a majetku města  

36. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV pro pozemek p.č. 238/87 v k.ú. Horažďovice mezi městem 
Horažďovice a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín a souhlasí s úhradou podílu na nákladech ve 
výši 12.500 Kč – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a majetku města  

37. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV pro pozemek p.č. 238/91 v k.ú. Horažďovice mezi městem 
Horažďovice a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín a souhlasí s úhradou podílu na nákladech ve 
výši 12.500 Kč – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a majetku města  

38. schvaluje využití nebytových prostor v objektu Mírové náměstí čp. 11 o výměře cca 280 m2 (naposledy 
byly využívány  jako sklad pro archeology) pro organizační složku Městské muzeum Horažďovice za 
účelem zřízení externích depozitářů muzea – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, 
rozvoje a majetku města  

39. neschvaluje  pronájem „glorietu“ o výměře 12,56 m2 v areálu zámku na st.p.č. 2 v k.ú. Horažďovice 
z důvodu rekonstrukce nebytových prostor a nesouhlasu s využitím ke komerčním účelům – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a majetku města  

40. v záležitosti jednání RM  a ZM schvaluje:  

 termíny jednání RM:                 15.05.2017 ve 14:00 hod. 
    29.05.2017 ve 14:00 hod. 
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    12.06.2017 ve 14:00 hod. 
    26.06.2017 ve 14:00 hod.  

  termín pracovního jednání ZM: 22.05.2017 v 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ 

        termín jednání ZM:                     29.05.2017 v 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ 

 

 
 

 

             

 

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

            starosta města                    místostarostka města   
 

 

 


