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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 61.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 12.06.2017 

 
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 60. schůze RM 
ze dne 29.05.2017  

2. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, Klatovy, IČO: 
45357307,  na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Horažďovice – 
oprava chodníků 2017“, zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za nabídkovou cenu 1.715.706,58 Kč bez DPH 
(2.076.004,96 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a majetku města  

3. ze 4 navržených variant schvaluje systém parkování na Mírovém náměstí v Horažďovicích ve variantě č. 
4, tj. parkování za poplatek s  tím, že kontrola bude formou dohledu městské policie – parkovací automat 
se solárním napájením v předpokládané ceně 185.537 Kč bez DPH (224.499 Kč vč. DPH) s tím, že bližší 
podmínky budou stanoveny v nařízení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

4. schvaluje podání žádosti do 37. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, Energetické 
úspory v bytových domech II. pro projekt „Zateplení bytových domů 783-784 a 787-788“ – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. v záležitosti pozemku p.č. 1480/4 v k.ú. Horažďovice bere na vědomí přijatou žádost ………… ………….., 
…………….  na odprodej pozemku (části A a i části B) a odkládá rozhodnutí  s tím, že podmínky 
odprodeje budou projednány s právním zástupcem města – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 191/12 vodní plocha vodní nádrž umělá o výměře 402 m2, p.č. 
191/13 vodní plocha vodní nádrž umělá o výměře 217 m2, p.č. 191/14 vodní plocha vodní nádrž umělá o 
výměře 142 m2, p.č. 191/15 vodní plocha vodní nádrž umělá o výměře 153 m2, p.č. 191/16 vodní plocha o 
výměře 224 m2 vše v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic a pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku 
města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(pronajímatel) a Janem Jílkem, Na Ohradě 87, Strakonice (nájemce) na pronájem části p.č. 1780/2 o 
výměře 243 m2 v k.ú. Horažďovice na dobu neurčitou, s účinností od 01.06.2017, za nájemné ve výši 30 
Kč/m2 pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka v  záležitosti 
stavby „I/22 Horažďovice – průtah (úsek trať ČD – konec obce)“ mezi Správou a údržbou silnic 
Plzeňského kraje, p.o., Škroupova 18, Plzeň a městem Horažďovice,  jejímž předmětem je souhlas Správy 
a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. s umístěním a provedením SO 103 – chodníky a ostatní plochy, SO 
104 – MK Ke Sportu, SO 105 – prodloužení společné stezky pro chodce a cyklisty, SO 303 – Vodovodní 
přípojky, SO 304 – Kanalizační přípojky a SO 801 – Sadové úpravy na částích pozemků p.č. 1502/1, 
1502/2 a 2854 v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

9. neschvaluje umístění vzdušného vedení optické sítě po sídlištích v Šumavské a Blatenské ulici 
v Horažďovicích dle žádosti Václava Rosy - ROSA Computers, Prácheňská 35, Horažďovice,  neboť 
v nejbližších letech bude realizována revitalizace obou sídlišť,  je možno požádat o souhlas s umístěním 
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optické sítě do země po předložení projektové dokumentace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. souhlasí s  uložením kabelu NN do pozemků města p. č. 1484/7 v k. ú. Horažďovice dle žádosti ČEZ 
Distribuce, a.s. zastoupené společností ProjektEL, s.r.o., Masarykova 436, Klatovy za podmínky, že bude 
uzavřena smlouva o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene, prostor staveniště bude protokolárně 
převzat zhotovitelem stavby od zástupce Technických služeb Horažďovice, kabel bude uložen s krytím pro 
komunikace, po dokončení stavby budou povrchy obnoveny z jednoho materiálu v celé šíři chodníku a 
budou protokolárně předány zástupci Technických služeb Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

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

a) bere na vědomí oznámení Lesů ČR, Lesní správa Klatovy, Voříškova 259, Klatovy o zamítnutí 
bezúplatného převodu pozemku 

b) schvaluje podání žádosti o odprodej pozemku za cenu určenou na základě znaleckého posudku  

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

12. bere na vědomí oznámení Zeměměřického úřadu, Pod sídlištěm 9, Praha 8 o výkonu topografických 
prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

13. 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 uzavření kupních smluv mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a kupujícími:  

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

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

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

14. 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 uzavření kupní smlouvy mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a kupujícím: …………. …………… , 
……………, Slovenská republika, bytová jednotka č. 1077/.. za kupní cenu ve výši 583.061 Kč – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. 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 uzavření kupní smlouvy mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a kupujícím: ………….. ……… , ……………, 
Horažďovice, bytová jednotka č. 1078/..  za kupní cenu ve výši 583.061 Kč – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

16. souhlasí s  uzavřením  Smlouvy o postoupení  smluv (Smlouvy  o  budoucí  smlouvě kupní  a  Smlouvy  o 
nájmu bytu) k bytu č. …, Na Vápence 1076, Horažďovice mezi …….. …………… , ……………, 
Horažďovice (postupitelka) a ………….. …………… , ………………, Horažďovice (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  

17. schvaluje pronájem části nebytových prostor o výměře 86,07 m2  v prvním nadzemním podlaží, Mírové 
náměstí 4, Horažďovice  Bc. Petru Horejšovi, Čímice 99, Sušice, Lence Makovcové, Loretská 869, 
Horažďovice, Zdeňku Zoubkovi, Komenského 953, Horažďovice za účelem provozování rychlého 
občerstvení s  platností  od 01.07.2017  na dobu  neurčitou  s tříměsíční  výpovědní  lhůtou  za  nájemné  
ve výši 960 Kč/m2/rok (provozovna, kuchyně, sociální zařízení), 750 Kč/m2/rok (kotelna) a  schvaluje 
uzavření příslušné nájemní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

18. schvaluje vyjmutí bytové jednotky č. 1 (2+1) v prvním patře, Jiřího z Poděbrad 724, Horažďovice (v 
objektu Křesťanská MŠ) a bytové jednotky č. 1 (2+1) v přízemí, Loretská 936, Horažďovice (v objektu MŠ 
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Na Paloučku) z bytového fondu města Horažďovice a zařazení do nebytového fondu pro účelové využití 
MŠ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

19. schvaluje znovupřidělení – pronájem bytu č. .. (2+1), ……………… , Horažďovice  na dobu určitou od 
01.07.2017 do 30.06.2018 za nájemné 40,89 Kč/m2 ……….. …………… , ……………, Horažďovice – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

20. schvaluje znovupřidělení – pronájem bytu č. .. (2+1), …………………, Horažďovice  na dobu určitou od 
01.07.2017 do 30.06.2018 za nájemné 40,89 Kč/m2 ……….. …………… , …………….., Horažďovice – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

21. schvaluje znovupřidělení – pronájem bytu č. ..  (2+1), ……………., Horažďovice na dobu neurčitou od 
01.07.2017 za nájemné 40,89 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  

22. provádí rozpočtové opatření č. 7/2017, kterým se přesouvají položky v rámci rozpočtu – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční 

23. schvaluje poskytnutí dotace Danielovi Motlíkovi T.G.Masaryka 23, Sušice, IČO 04974221 na provoz 
pojízdné prodejny v měsících květen-červenec 2017 ve výši 7.500 Kč a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční 

24. v záležitosti Křesťanské mateřské školy Horažďovice:  

a) souhlasí s úpravou pozemků ve vlastnictví města Horažďovice p.č. 204/1, p.č. 204/2, p.č. 197/1, 
st.p.č. 782 a st.p.č. 783 v k.ú. Horažďovice, v rozsahu realizace úprav projektové dokumentace 
akce „Rekonstrukce zahrady Křesťanské mateřské školy Horažďovice“ 

b) vydává souhlas vlastníka sousedních pozemků ve vlastnictví města Horažďovice p.č. 221/17, 
p.č. 221/11, p.č. 3169, p.č. 2757 a st.p.č. 711 v k.u. Horažďovice, ke stavbě „Rekonstrukce 
zahrady Křesťanské mateřské školy Horažďovice“ 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

25. v záležitosti provedených veřejnosprávních kontrolách příspěvkových organizací:  

a) bere na vědomí protokol o kontrole příspěvkové organizace – Základní školy Horažďovice, 
Komenského ul. 211, okres Klatovy  (čj. MH/06544/2017), Základní školy Horažďovice, Blatenská 
540, příspěvková organizace (čj. MH/07574/2017) a Základní umělecké školy Horažďovice, 
příspěvková organizace (čj. MH/07334/2017) 

b) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola 
Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy za rok 2016, IČO: 75005271 a ukládá použít 
prostředky rezervního fondu příspěvkové organizace k úhradě výsledku hospodaření, ztráty ve 
výši 104.578,99 Kč  

c) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Základní škola Horažďovice, 
Blatenská 540, příspěvková organizace za rok 2016, IČO: 75005557 a ukládá použít prostředky 
rezervního fondu příspěvkové organizace k úhradě výsledku hospodaření, ztráty ve výši 
65.079,28 Kč  

d) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Základní umělecká škola 
Horažďovice, příspěvková organizace za rok 2016, IČO: 71294929 a ukládá použít prostředky 
rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši 55.304,65 Kč k částečné úhradě ztráty ve výši 
65.662,83 Kč (výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016) 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

26. schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce z 23.09.2009, ve znění dodatku č. 1 z 06.03.2013 
a č. 2 z 30.11.2016, mezi městem Horažďovice a Základní školou Horažďovice, Komenského ul. 211, 
okres Klatovy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

27. pověřuje statutární zástupce příspěvkových organizací, aby v rámci vnitřní směrnice, upravující postup při 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, vydané městem Horažďovice, uzavírali a podepisovali 
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smlouvy do celkové výše plnění v jednotlivém případě 150.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK  

28. schvaluje podání žádosti o podporu z grantu MAS Pošumaví z.s. a Plzeňského kraje na akci Havelský 
jarmark – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

29. v záležitosti pořádání koncertu v hotelu Prácheň odkládá rozhodnutí týkající se pořádání koncertu Přelet 
M.S. a Original Bandu městem Horažďovice dne 11.11.2017  s výší vstupného 50 Kč v sále hotelu 
Prácheň a odkládá rozhodnutí týkající se změn termínů bezúplatného pronájmu sálu hotelu Prácheň ZŠ 
Komenského za účelem uspořádání koncertů ve dnech 11.11. a 10.12.2017 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

30. jmenuje předsedou kulturní komise Martinu Šůsovou – za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka 
města  

31. v záležitosti Poradního sboru Městského muzea Horažďovice:  

a) schvaluje stanovy Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Městského muzea Horažďovice 

b) bere na vědomí zápis z 1. jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost dne 08.06.2017 

       – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městské muzeum Horažďovice   

32. v záležitosti Poradního sboru Městského muzea Horažďovice:  

a) odvolává Petra Koláře z  Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Městského muzea 
Horažďovice 

b) jmenuje Mgr. Jana Šaška členem Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Městského muzea 
Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městské muzeum Horažďovice  

33. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování softwarových služeb – systém TRITIUS mezi městem 
Horažďovice a společností Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Brno – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Městská knihovna   

34. v záležitosti konkurzního řízení na místo ředitelky Křesťanské mateřské školy Horažďovice, Jiřího 
z Poděbrad 724:  

a) bere na vědomí zápis z konkurzního řízení na místo ředitelky Křesťanské mateřské školy 
Horažďovice, Jiřího z Poděbrad 724, okres Klatovy ze dne 30.05.2017 

b) jmenuje s účinností od 01.08.2017 Bc. Lucii Listopadovou, …………….. , ředitelkou Křesťanské 
mateřské školy Horažďovice, Jiřího z Poděbrad 724, okres Klatovy na dobu neurčitou 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

35. v záležitosti „Revitalizace sportovního areálu Lipky“: 

a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Bíza Hilský Táborský architekti s.r.o., Na 
Usedlosti 387/21, Praha 4, IČO: 02885026,  na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na 
vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru projektanta stavby, zadávané 
dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., za 
nabídkovou cenu 1.885.000 Kč bez DPH (2.280.850 Kč vč. DPH) za vypracování projektové 
dokumentace a jednotkovou cenu 500 Kč bez DPH/hod (605 Kč vč. DPH/hod.) a 1.600 Kč bez 
DPH/cesta (1.936 Kč vč. DPH/cesta) za výkon autorského dozoru projektanta 

b) schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

c) schvaluje přesun 650.000 Kč z nespecifikované investiční rezervy, který bude zahrnut do 
rozpočtového opatření č.7 

d) ukládá výdaje ve výši 1.680.460 Kč zahrnout do rozpočtu na rok 2018,  případně do návrhu 
rozpočtového provizória. 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   
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36. vydává Směrnici č. 5/2017 upravující zveřejňování smluv uzavřených městem Horažďovice v registru 
smluv – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

37. v záležitosti „Zpracování analýzy stavu a potenciálu úspor vybraných objektů města Horažďovice a 
ověření vhodnosti pro realizaci metody EPC“:  

a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice (objednatel) a společností 
PORSENNA o.p.s., Bystřická 522/2, Praha 4, IČO: 27172392 (zhotovitel), jejímž předmětem je 
zpracování analýzy za celkovou nabídkovou cenu 120.000 Kč bez DPH (145.200 Kč vč. DPH) 

b) schvaluje přesun z investiční rezervy ve výši 145.200 Kč na akci, který bude zahrnut do 
rozpočtového opatření č.7 

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

38. schvaluje podání žádosti o dotaci do programu SFKI „Výzva č. 2017-4-1-10 Digitalizace a modernizace 
kin v roce 2017-2018“ – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města    

39. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje: 
termíny jednání RM:                   

    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. 
      04.09.2017  ve 14:00 hod.  
      18.09.2017  ve 14:00 hod. 
 

   termín jednání ZM  28.08.2017 v  18:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ 

   termín Café Dialog  20.09.2017 

 
     

 

 

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

 


