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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 60.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 29.05.2017 

 
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 59. schůze RM 
ze dne 15.05.2017 

2. v záležitosti stavby „I/22 Horažďovice – průtah (úsek trať ČD – konec obce)“ doporučuje ZM: 

a) schválit smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle a městem Horažďovice, 
jejímž předmětem je souhlas města Horažďovice s umístěním silnice I/22 na části pozemku p.č. 
2759/17 v k.ú. Horažďovice a závazek zastavěnou a geometricky oddělenou část po dokončení 
stavby majetkově vypořádat 

b) schválit smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle a městem Horažďovice, 
jejímž předmětem je souhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR s umístěním SO 102 – křižovatka s MK 
Tyršova, SO 103 – chodníky a ostatní plochy, SO 104 – MK Ke Sportu, SO 105 – prodloužení 
společné stezky pro chodce a cyklisty, SO 301 – Vodovod, SO 302 – Kanalizace, SO 303 – 
Vodovodní přípojky, SO 304 – Kanalizační přípojky, SO 401 – Veřejné osvětlení a SO 801 – 
Sadové úpravy na částích pozemků p.č. 1464/8, 1907/38, 1907/39, 1907/40, 2694/2 a 2694/3 v 
k.ú. Horažďovice a závazek zastavěnou a geometricky zaměřenou či  oddělenou část po 
dokončení stavby majetkově vypořádat 

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

3. v záležitosti akce „Zastavovací studie 24/1 ÚP Horažďovice“: 

a) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice (objednatel) a společností Brůha a 
Krampera, architekti, spol. s r.o., Riegrova 1745/59, České Budějovice (zhotovitel), jejímž 
předmětem je zpracování studie za nabídkovou cenu 410.000 Kč bez DPH (496.100 Kč vč. DPH) 

b) schvaluje přesun z investiční rezervy ve výši 496.100 Kč na akci „Zastavovací studie 24/1 ÚP 
Horažďovice“  

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

4. v záležitosti akce „Aquapark, ZŠ Blatenská – opravy vybraných částí“:   

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. s tím, že stanovuje lhůtu  pro podání nabídek do 28.06.2017 a termín realizace  od 
15.04.2018 do 15.06.2018 

b) schvaluje seznam potencionálních uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky  doplněný na 
základě rozhodnutí RM o 1 uchazeče   

c) stanovuje hodnotící komisi ve složení Ing. Josef Silovský, Pavel Matoušek, Jana Králová 

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

5. v záležitosti Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská:  
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a) rozhodla o nepřijetí  nabídky uchazeče ALDAST, spol. s r.o., Heydukova 152, Strakonice, IČO: 
45023140,  na realizaci  veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská – SO 03 
hospodářský pavilon“ 

b) zrušuje v souladu s vyhrazeným právem zadavatele výběrové řízení na zhotovitele stavebních 
prací 

c) pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města poptáním dalších potencionálních 
uchazečů       

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

6. v záležitosti pozemku p.č. 130/1 v k.ú. Babín u Horažďovic nesouhlasí se záměrem odprodeje části 
pozemku p.č. 130/1 o výměře cca 470 m2 dle žádosti – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 146/3 zahrada o výměře cca 88 m2 v k.ú. 
Veřechov mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) a ……… 
……………., …………………  (nájemce) na dobu neurčitou s účinností od 01.06.2017 za nájemné ve výši 
5 Kč/m2 pozemku za účelem zřízení zahrádky – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

8. schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor v čp. 42, Veřechov, který je součástí pozemku 
p. č. st. 45 v k. ú. Veřechov -  klubovna, umývárna, komora, sklad, šatna o celkové výměře 61,40 m2 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje smlouvu o umístění zařízení (bezúplatnou) č. SUZB/6018/2017 mezi společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly (poskytovatel) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 
1,  Horažďovice (uživatel) na umístění veřejného osvětlení na 1 podpěrném bodě vedení NN v obci 
Boubín na p.č. 29/1 v k.ú. Boubín – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

10. schvaluje snížení nájemného o 20 % za pronájem nebytových prostor Mírové náměstí 19, Horažďovice 
(prodejna textilu) nájemkyni Marii Chalupné, Komenského 951, Horažďovice po dobu rekonstrukce 
Mírového náměstí s platností od 01.07.2017 do 30.09.2017 a schvaluje dodatek  č. 5 k nájemní smlouvě – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. souhlasí s  uzavřením  Smlouvy o postoupení  smluv (Smlouvy  o  budoucí  smlouvě kupní  a  Smlouvy  o 
nájmu bytu) k bytu č. .., Na Vápence …. , Horažďovice mezi …………. ……….., ………….. , …………… 
(postupitel) a …………… …………….., ………………….. , ……………  (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  

12. v záležitosti odprodeje bytových jednotek v domě čp. ………  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: ……………. ………………. , 
……………… ,……………., bytová jednotka č. ……….. /..  za kupní cenu ve výši 690.117 Kč – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. v záležitosti odprodeje bytových jednotek v domě čp. …. včetně st.p.č. 1675 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 kupujícím: …………. …………. , …………………, 
…………, bytová jednotka č. ……/.. za kupní cenu ve výši 584.305 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. v bytových záležitostech:  

a) schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. … , …………….. , Horažďovice (DPS) 
s ………. ………….. k 31.05.2017 

b) schvaluje pronájem bytu č. …  (0+1), ……………….. , Horažďovice (DPS) ……… ………… , 
……………… s platností od 15.06.2017 na dobu neurčitou za nájemné 30,36 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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15. schvaluje záměr pronájmu části p.č. 2722/25 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k.ú. Horažďovice a 
pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

16. provádí rozpočtové opatření č. 6/2017, kterým se zvyšují příjmy o 407.710 Kč a zvyšují výdaje o 
407.710 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční 

17. schvaluje nájemní smlouvu o pronájmu plakátovacích ploch s Janem Adamcem, IČO 72259922, DIČ 
CZ8107070048, Hartmanice 5 s platností od  01.07.2017 na dobu neurčitou – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

18. v záležitosti šetření stížnosti Českou školní inspekcí (dále „ČŠI“) Plzeňského inspektorátu, provedeného 
dne 18.04.2017: 

a) bere na vědomí výsledek šetření stížnosti čj. ČŠIP-408/17-P z kontroly Mateřské školy 
Horažďovice, Loretská ul. 935, okres Klatovy   

b) schvaluje dopis adresovaný ČŠI Plzeňský inspektorát o vyřízení stížnosti 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

19. schvaluje dotaci Fotbalovému klubu Horažďovice, z.s., IČO: 69981981 na zajištění programu dětského 
dne – seskok parašutistů, ukázka záchranného sboru, skákací hrad a odměny pro děti ve výši 6.000 Kč a 
schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

20. schvaluje záměr směny pozemků ve vlastnictví pana Mráze, Nad Lomnicí 1256, Blatná, p.č. 1369/4 
ostatní plocha neplodná půda o výměře 502 m2, p.č. 1369/6 ostatní plocha neplodná půda o výměře 900 
m2 (pozemky v cestě na Svéradice), p.č. 1389/9 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 390 m2, p.č. 
1389/14 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 48 m2 (komunikace k panu ……………), část p.č. 
96/16 trvalý travní porost o výměře cca 641 m2, část p.č. 96/20 trvalý travní porost o výměře cca 180 m2 
(pozemky pro ČOV) vše v k.ú. Komušín, dále směnu pozemků ve spoluvlastnictví pana Mráze p.č. 87/3 
trvalý travní porost o výměře 66 m2 (vlastník ½), p.č. 96/2 vodní plocha o výměře 33 m2 (vlastník ½) v k.ú. 
Komušín (pro ČOV) za část pozemku ve vlastnictví města p.č. 672/5 orná půda o výměře cca 4 743 m2 
v k.ú. Komušín a pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny,  
zpracováním znaleckého posudku na ocenění pozemků a vyhotovením geometrického plánu – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

21. schvaluje Podmínky čerpání neinvestiční dotace aktivity 2E - Posouzení vhodnosti objektů pro 
energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC jako nedílnou součást Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
na projekt „Analýza stavu a potenciálu úspor vybraných objektů města Horažďovice a ověření vhodnosti 
pro realizaci EPC projektu“ a souhlasí s dotací za těchto podmínek – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

22. schvaluje smlouvu o reklamě při městských Slavnostech Kaše 2017 mezi městem Horažďovice a 
společností Devětsil JST, s.r.o., Francouzská 2079/2, Plzeň ve výši 2.000 Kč + DPH na zajištění reklamy 
při Slavnostech Kaše 2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

23. schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu  „Podpora 
činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2017“ mezi městem Horažďovice a 
Plzeňským krajem ve výši 15.000 Kč na tisk a tvorbu propagačních materiálů Městského muzea 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městské muzeum Horažďovice  

24. schvaluje termíny jednání RM:   12.06.2017  ve 14:00 hod. 
      26.06.2017  ve 14:00 hod. 
      17.07.2017  ve 14:00 hod. 
      31.07.2017  ve 14:00 hod. 

   21.08.2017  ve 14:00 hod. 
     

            Ing. Michael Forman, v.r.                   Ing. Hana Kalná, v.r.   
            starosta města                    místostarostka města   

 


