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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 59.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 15.05.2017 

 

 
Rada města Horažďovice:  

1. schvaluje  zápis  a  bere  na  vědomí  zprávu  o  kontrole  plnění  přijatých  usnesení  z 58. schůze RM 
ze dne 24.04.2017 

2. Horažďovice v záležitosti akce „Revitalizace sportovního areálu Lipky“: 

a) schvaluje Výzvu k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace a provedení 
související inženýrské činnosti stavby „Revitalizace sportovního areálu Lipky“ zadávané dle § 
31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu ze zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek 

b) schvaluje seznam potencionálních uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky, na základě 
pokynu RM se okruh potencionálních dodavatelů pro obeslání výzvou k podání nabídky 
rozšiřuje o 2 uchazeče 

c) stanovuje hodnotící komisi ve složení Ing. Hana Kalná, Ing. Josef Silovský, Pavel Matoušek  

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

3. v záležitosti akce „Horažďovice – oprava chodníků 2017“: 

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele 
stavby zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona 
č. 134/2016 Sb. 

b) schvaluje seznam potencionálních uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky  

c) stanovuje hodnotící komisi ve složení Ing. Hana Kalná, Marcela Benešová, Ing. Josef 
Silovský  

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

4. schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci 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   

5. v záležitosti akce „Rekonstrukce lesní cesty Honov, Horažďovice“: 

a) bere na vědomí podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce lesní cesty Honov, 
Horažďovice“ do Programu rozvoje venkova, operace 4.3.2. Lesnická infrastruktura, 
s předpokládanými náklady ve výši 5.100.582 Kč bez DPH (6.171.704 Kč vč. DPH) 

b) bere na vědomí a přijímá cenovou nabídku společnosti Universal Solutions s.r.o., 
Francouzská 404, Hradiště, Písek na zpracování a kompletní administraci žádosti o dotaci a 
administraci výběrového řízení za celkovou nabídkovou cenu 30.000 Kč bez DPH (36.300 Kč 
vč. DPH) 

c) bere na vědomí a přijímá cenovou nabídku společnosti JM projekt, s.r.o., Palackého nám. 
104, Volyně za zpracování projektové dokumentace ve výši 23.000 Kč bez DPH (27.830 Kč 
vč. DPH) 

d) schvaluje projektovou dokumentaci zpracovanou společností JM projekt, s.r.o., Palackého 
nám. 104, Volyně 

e) schvaluje přesun ve výši 64.130 Kč (žádost + PD) na akci „Rekonstrukce lesní cesty Honov, 
Horažďovice“ z oprav lesních cest 

f) doporučuje ZM schválit realizaci akce „Rekonstrukce lesní cesty Honov, Horažďovice“ a 
ukládá náklady ve výši 6.108.000 Kč zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok 2018 případně do 
rozpočtového provizoria 
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– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

6. v záležitosti akce „Vodovody pro části obce, Horažďovice – studie“: 

a) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice (objednatel) a společností EKOEKO 
s.r.o., Senovážné náměstí 1, České Budějovice (zhotovitel) na vypracování studie „Vodovody 
pro části obce, Horažďovice - studie“  za nabídkovou cenu 205.000 Kč bez DPH (248.050 Kč 
vč. DPH) 

b) schvaluje přesun 248.050 Kč z nespecifikované investiční rezervy na akci „Vodovody pro 
části obce, Horažďovice - studie“, který bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 4 

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

7. v záležitosti pozemku p.č. 2647/3 v k.ú. Horažďovice 

a) bere na vědomí oznámení Ministerstva zemědělství ČR 

b) schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemku adresovanou Lesům České republiky, s.p., 
Přemyslova 1106/19, Hradec Králové  

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

8. schvaluje záměr pronájmu části p.č. 1780/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 243 m2 v k.ú. 
Horažďovice u ubytovny Strakonická 945, jež je využívána jako parkoviště a pověřuje MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV pro pozemek p.č. 238/85 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  

10. v rámci narovnání majetkových vztahů u komunikace Komušín p.č. 1389/18 v k.ú. Komušín mezi 
městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice a vlastníky pozemků:  

a) schvaluje záměr směny podílu ve výši ½ p.č. 1389/12 ve vlastnictví Petra Maška, Kozlov 1 za 
část pozemku p.č. 1182 o výměře 88,5 m2 ve vlastnictví města Horažďovice a pověřuje MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru a vyhotovením geometrického 
plánu na oddělení pozemku p.č. 1182 v k.ú. Komušín 

b) schvaluje záměr směny podílu ve výši 7/8 p.č. 1389/13 ve vlastnictví Vladimíra Kiliána, Karla 
Marxe 575, Most za část pozemku p.č. 672/5 o výměře 80,5 m2 v k.ú. Komušín a pověřuje 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru a vyhotovením 
geometrického plánu na oddělení pozemku p.č. 672/5 v k.ú. Komušín 

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

11. schvaluje dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (propachtovatel) a společností POŠUMAVÍ a.s., Střelské Hoštice 194 (pachtýř), kterým se 
z pachtu vyjímá pozemek p.č. 2979/1, p.č. 2935, p.č. 2941/3, část p.č. 2941/1 v k.ú. Horažďovice  
z důvodu „Výstavby polní cesty NCH1 v k.ú. Horažďovice“ s účinností od 01.05.2017 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. neschvaluje zřízení  ochranné  stěny  za  účelem  ochrany  fasády  domu  čp.  658 dle  žádosti  
Heleny Husseinové, U Uranie 44/3, Praha – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

13. schvaluje grafické úpravy skleněné plochy prodejny (viz přílohy), Husovo náměstí 148, Horažďovice, 
kterou předkládá nájemník firma A-INVENT, s.r.o., se sídlem Lipová 1000, Horažďovice, IČO: 
28046676, DIČ: CZ28046676, zastoupená jednatelem Heinz-Dieter Kargem – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. odkládá rozhodnutí týkající se pronájmu části nebytových prostor o výměře 86,07 m2  v prvním 
nadzemním podlaží Mírové náměstí 4, Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  
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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:  

a) Janou Hrabačkovou, Na Vápence 1076, Horažďovice, bytová jednotka č. 1076/5 za kupní 
cenu ve výši 705.085 Kč 

b) Zuzanou Malou, Bc. Miroslavem Pešťákem, Na Vápence 1076, Horažďovice, bytová jednotka 
č. 1076/8 za kupní cenu ve výši 705.085 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města – (4-0-0). 

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) Marií Štrosovou, DiS., Na Vápence 1077, Horažďovice, Zdeňkem Frankem, Malý Bor 67, 
bytová jednotka č. 1077/7 za kupní cenu ve výši 581.869 Kč 

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

17. v záležitosti odprodeje bytové jednotky č. 1077/10, Na Vápence v Horažďovicích včetně podílu na 
st.p.č. 1662 v k.ú. Horažďovice revokuje usnesení 58. RM ze dne 24.04.2017, bod č. 10 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

18. souhlasí s  uzavřením  Smlouvy o postoupení  smluv (Smlouvy  o  budoucí  smlouvě kupní  a  
Smlouvy  o nájmu bytu) k bytu č. 10, Na Vápence 1077, Horažďovice mezi   Stanislavou Švecovou, Na 
Vápence 1077, Horažďovice (postupitel) a Andrejem Hulkou, Letná 819/44, Piešťany, Slovenská 
republika (postupník) a doporučuje ZM  vzít na vědomí Smlouvu o postoupení smluv (Smlouvy  o  
budoucí  smlouvě kupní  a  Smlouvy  o nájmu bytu) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

19. schvaluje splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  s Danem a Annou Sivákovými, nájemci 
bytu č. 3, Hradební 67, 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 květnu 2017, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné bytu – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

20. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. 1 (2+1), Nad Nemocnicí 1073, Horažďovice na dobu dvou 
let s platností od 01.06.2017 do 31.05.2019 za nájemné od 01.06.2017 do 30.06.2017 ve výši 40,09 
Kč/m2 a od 01.07.2017 ve výši 40,37 Kč/m2 Pavlu a Janě Velíškovým, Nad Nemocnicí 1073, 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

21. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. 8 (2+1), Nad Nemocnicí 1073, Horažďovice na dobu dvou 
let s platností od 01.06.2017 do 31.05.2019 za nájemné od 01.06.2017 do 30.06.2017 ve výši 40,09 
Kč/m2 a od 01.07.2017 ve výši 40,37 Kč/m2 Šárce Prokopiusové, Nad Nemocnicí 1073, Horažďovice – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

22. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. 11 (2+1), Nad Nemocnicí 1073, Horažďovice, na dobu 
dvou let s platností od 01.06.2017 do 31.05.2019 za nájemné od 01.06.2017 do 30.06.2017 ve výši 
40,09 Kč/m2 a od 01.07.2017 ve výši 40,37 Kč/m2 Stanislavu Štěpánkovi, Nad Nemocnicí 1073, 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

23. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. 7 (2+1), Nad Nemocnicí 1074, Horažďovice na dobu dvou 
let s platností od 01.06.2017 do 31.05.2019 za nájemné od 01.06.2017 do 30.06.2017 ve výši 40,09 
Kč/m2 a od 01.07.2017 ve výši 40,37 Kč/m2 Jiřímu Novému, Nad Nemocnicí 1074, Horažďovice – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

24. schvaluje pronájem bytu č. 1 (2+1),  Blatenská 751, Horažďovice Karlovi a Dagmar Beranovým,  Malý 
Bor 134 s platností od 01.06.2017 na dobu určitou do 31.12.2018 za nájemné od 01.06.2017 do 
30.06.2017 ve výši 40,45 Kč/m2 a od 01.07.2017 ve výši 40,89 Kč/m2 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

25. schvaluje pronájem bytu č. 2 (3+1), Blatenská 531, Horažďovice Jiřímu a Lence Kopalovým, bytem 
Hradešice 76 a Hollarova 956, Horažďovice s platností od 01.06.2017 na dobu určitou do 31.12.2018 
za nájemné od 01.06.2017 do 30.06.2017 ve výši 41,34 Kč/m2 a od 01.07.2017 ve výši 41,79 Kč/m2 – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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26. schvaluje pronájem  bytu č. 4 (2+1), Ševčíkova 26, Horažďovice Anně Sekyrové, Předměstí 440 
s platností od 01.08.2017 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 40,89 Kč/m2 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

27. v záležitosti závěrečného účtu města doporučuje ZM:  

a) uzavřít projednání závěrečného účtu města Horažďovice za rok 2016 vyjádřením souhlasu s 
celoročním hospodařením, a to bez výhrad 

b) vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 zpracovanou 
auditorskou společností ADU.CZ s.r.o. Malenice 

c) schválit účetní závěrku města Horažďovice sestavenou k 31.12.2016 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

28. schvaluje podání žádosti do programu Podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s 
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území 
Plzeňského kraje v roce 2017, vyhlášeného Radou Plzeňského kraje – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

29. doporučuje ZM schválit Závěrečný účet DSO Horažďovicko za rok 2016 – souhlasit s hospodařením 
za rok 2016, a to bez výhrad a vzít na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření zpracovanou 
Krajským úřadem Plzeňského kraje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

30. doporučuje ZM schválit Závěrečný účet DSO RADINA za rok  2016 – souhlasit s hospodařením za 
rok 2016, a to bez výhrad a vzít na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření zpracovanou Krajským 
úřadem Plzeňského kraje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční 

31. schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy o pronájmu  plakátovacích ploch s Libuší Mužíkovou – 
Kulturní středisko, IČO 13863240, Peškova 731,  Horažďovice k 30.06.2017 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

32. schvaluje bezplatné umístění poutače pochodu „Horažďovická 50“  ve dnech 17.-27.05.2017 na 
zábradlí na křižovatce u kláštera – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční 

33. schvaluje vzorový dokument výroční zprávy o činnosti školy ZŠ Komenského a ZŠ Blatenská pro 
zpracování výroční zprávy o činnosti školy od školního roku 2016/2017 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

34. v záležitosti vyřazení majetku příspěvkové organizace:  

a) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení 
drobného dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Komenského v celkové pořizovací hodnotě 
39.505 Kč 

b) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení 
majetku ZŠ Blatenská v celkové pořizovací hodnotě 268.817 Kč, z toho samostatných 
movitých věcí v hodnotě 28.329 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 
240.488 Kč 

c) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení 
drobného dlouhodobého hmotného majetku MŠ Loretská v celkové pořizovací hodnotě 
28.457 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

35. souhlasí se zapojením Základní školy Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy do projektu 
„Obědy do škol v Plzeňském kraji“ financovaného z „Operačního programu potravinové a materiální 
pomoci“ na pozici partnera s finančním příspěvkem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  

36. schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu 
„Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2017“ mezi městem 
Horažďovice a Plzeňským krajem ve výši 50.000 Kč na pořízení dřevěných turistických setů a 
schvaluje přijetí účelové dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

37. v záležitosti kulturních akcí: 

 a) schvaluje smlouvy o zajištění reklamy při městských Slavnostech Kaše 2017 
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 mezi městem Horažďovice a společností Čevak, a.s. ve výši 10.000 Kč + DPH 

 mezi městem Horažďovice a společností ELIKA, s.r.o. ve výši 2.000 Kč + DPH 

 mezi městem Horažďovice a společností Pfeifer Holz s.r.o. ve výši 5.000 Kč + DPH 

 mezi městem Horažďovice a společností LYCKEBY CULINAR a.s. ve výši 10.000 Kč + 
DPH 

 mezi městem Horažďovice a společností HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. ve 
výši 5.000 Kč + DPH 

 mezi městem Horažďovice a Eduardem Vránou EDDY Service, Tyršova 356, Horažďovice 
ve výši 1.000 Kč + DPH 

 mezi městem Horažďovice a Janou Vránovou – Auto Service, Tyršova 356, Horažďovice 
ve výši 1.000 Kč + DPH 

b) schvaluje darovací smlouvy: 

 mezi obdarovaným městem Horažďovice a Vladimírem Mišákem (MIŠÁK EU s.r.o.), 
Havlíčkova 95, Sušice ve výši 4.000 Kč 

 mezi obdarovaným Městem Horažďovice a Václavem Burdou, Otavská 1031, Horažďovice 
ve výši 2.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

38. v záležitosti kulturní komise:  

a) bere na vědomí zápisy z 20.– 22. jednání kulturní komise  

b) bere na vědomí ukončení členství Libuše Mužíkové v kulturní komisi 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

39. schvaluje bezúplatné poskytnutí prostor kostela sv. Jana Křtitele pro účely Letního koncertu dětských 
pěveckých sborů Poupata a Kvítek dne 14.06.2017 v čase od 08.00 – 20.00 hod. – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

40. bere na vědomí fundraisingovou kampaň Voda pomáhá, která má za cíl podporovat klienty Diakonie 
ČCE – středisko Západní Čechy. Kampaň je spojená s pouliční sbírkou realizovanou v Horažďovicích 
dne 31.05.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

41. neschvaluje dotaci na provoz Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8, IČO 61383198  ve výši 15.000 
Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

42. v záležitosti majetku  organizační složky Technické služby:  

a) schvaluje odprodej nepotřebného majetku a jeho vyřazení z evidence organizační složky 
Technické služby – zametací válcový kartáč na M 25 a zametací válcový kartáč na M 26 

b) schvaluje kupní smlouvu na prodej použitého zametacího válcového kartáče na M 25 a 
Smlouvu o zprostředkování prodeje použité nástavby na M 26 mezi městem Horažďovice a 
K.N. servis s.r.o., Hřbitovní 37,  Plzeň 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

43. schvaluje kácení 2 ks jalovce, 2 ks smrku a 2 ks cypřiše u jídelny ZŠ Komenského na parcele č. 219/5 
v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

44. bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ týkající se hodnocení činnosti městského úřadu, včetně 
návrhů od návštěvníků městského úřadu za období 01.01.2017 – 24.04.2017 v rámci projektu Dobrý 
úřad – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

45. v záležitosti akce „Třebomyslice, rekonstrukce čp. 1“: 

a) 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 za nabídkovou cenu 122.900 Kč bez 
DPH (148.709 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 výkon autorského dozoru projektanta 

b) schvaluje přesun 172.304 Kč z nespecifikované investiční rezervy na  akci „Třebomyslice, 
rekonstrukce čp.1“ 
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– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a majetku města 

46. v záležitosti „Rekonstrukce lesní cesty Opěš, Horažďovice“:  

a) schvaluje záměr akce „Rekonstrukce lesní cesty Opěš, Horažďovice“ s předpokládanými 
náklady ve výši 2.600.000 Kč bez DPH (3.146.000 Kč vč. DPH) 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce lesní cesty Opěš, Horažďovice“ 
prostřednictvím vyhlášené výzvy Místní akční skupiny Pošumaví, z.s. do Programu rozvoje 
venkova na období 2014 – 2020 

c) přijímá cenovou nabídku společnosti Atelier Penta, spol. s r.o., Raisova 1004, Strakonice na 
zpracování projektové dokumentace ve výši 16.000 Kč bez DPH (19.360 Kč vč. DPH) 

d) schvaluje přesun ve výši 19.360 (PD) Kč na akci „Rekonstrukce lesní cesty Opěš, 
Horažďovice“ z oprav lesních cest 

e) doporučuje ZM schválit realizaci akce „Rekonstrukce lesní cesty Opěš, Horažďovice“ a 
ukládá zbývající náklady zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok 2018 případně do rozpočtového 
provizoria 

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

47. doporučuje ZM schválit vyřazení z účetní evidence části nedokončeného dlouhodobého hmotného 
majetku akce Domov pro seniory Horažďovice, které nebudou využity při realizaci akce, v celkové ceně 
1.057.109 Kč – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a majetku města  

48. v záležitosti ČOV Horažďovice : 

a) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a firmou ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 
České Budějovice, IČO: 60849657, DIČ: CZ60849657 na akci „ČOV Horažďovice – obnova 
potrubí v kolektoru“ za cenu 536.544 Kč bez DPH (649.218,24 Kč vč. DPH) 

b) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a firmou ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 
České Budějovice, IČO: 60849657, DIČ: CZ60849657 na akci „Horažďovice ČOV – strojně 
technologická obnova 2017“ za cenu 123.270 Kč bez DPH (149.156,70 Kč vč. DPH) 

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

49. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Revitalizace 
sídliště Blatenská v Horažďovicích“ uzavřené se společností  Design M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 
330/15, Tábor, jehož předmětem je změna platebních podmínek – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a majetku města  

50. v záležitosti pronájmu restaurace v Aquaparku Horažďovice, Sportovní 1052, Horažďovice: 

a) bere na vědomí výpověď z nájemního vztahu na pronájem restaurace v Aquaparku 
Horažďovice, Sportovní 1052, Horažďovice, podanou nájemcem Casa verde, s.r.o., Žižkova 
425, Strakonice, nájemní vztah bude ukončen 31.08.2017 

b) pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  zveřejněním záměru pronájmu 
prostor restaurace v Aquaparku Horažďovice 

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

51. neschvaluje dotaci Diakonii ČCE – středisko Západní Čechy, Prokopova 207/25, Plzeň, IČO: 
45331154 na primární prevenci rizikového chování na základních školách v Horažďovicích – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

52. schvaluje odvolání souhlasu s umístěním vitrín na pozemcích ve vlastnictví města parc. č. KN 2756/5, 
2780/1, 2760/3, 2807 v k. ú. Horažďovice se lhůtou odstranění a uvedení pozemku do původního 
stavu do 31.12.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

53. schvaluje změny ve složení povodňové komise města Horažďovice dle předloženého návrhu – za 
realizaci usnesení zodpovídá tajemník povodňové komise   

54. provádí rozpočtové opatření č. 4/2017, kterým se zvyšují příjmy o 500.980 Kč a zvyšují výdaje o 
500.980 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

55. doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 5/2017, kterým dochází k přesunům z investiční 
rezervy ve výši 5.000.000 Kč  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
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56. schvaluje dotaci DSO Horažďovicko, IČO: 02270935 ve výši 35.000 Kč na udržovací práce na 
cyklostezce od Prácheňského jezu směrem do obce Malé Hydčice a příslušnou veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

57. v záležitosti Poradního sboru pro sbírkovou činnost Městského muzea Horažďovice: 

a) odvolává současné členy Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Městského muzea 
Horažďovice: Libuše Mužíková, Jan Buriánek, Karel Lukeš, Luboš Smolík, Jindřich Šlechta, 
Petr Kolář 

b) jmenuje nové členy Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Městského muzea 
Horažďovice: Mgr. Martin Čechura, Mgr. Michal Chmelenský, Ing. Hana Kalná, Petr Kolář, 
Mgr. Zdeňka Řezníčková, Mgr. Hana Smetanová, Václav Trčka 

                     – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městské Muzeum  

58. doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017 o vedení technické mapy města – za 
realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor výstavby a územního plánování  a MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

59. doporučuje ZM schválit program 14. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu: Mgr. Karel Zrůbek, 
MUDr. Jan Jehllík a návrhovou komisi: Jan Buriánek, Mgr. Stanislav Jůda – za realizaci usnesení 
zodpovídá starosta města 

60. v záležitosti jednání RM  a ZM schvaluje:  

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

26.06.2017  ve 14:00 hod.  
  

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

 

 

   
  

   

  
 
            Ing. Michael Forman                     Ing. Hana Kalná    

           starosta města       místostarostka města   
 

 


