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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 62.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 26.06.2017 

 
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 61. schůze RM 
ze dne 12.06.2017  

2. v záležitosti „Revitalizace sídliště Jiráskova v Horažďovicích“: 

a) rozhodla o přijetí nabídky společnosti Bíza Hilský Táborský architekti s.r.o., Na Usedlosti 387/21, 
Praha 4, IČO: 02885026,  na realizaci podlimitní veřejné zakázky na vypracování projektové 
dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby zadávané dle § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb. ve zjednodušeném podlimitním řízení, za nabídkovou cenu 2.636.000 Kč bez 
DPH (3.189.560 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) ukládá výdaje ve výši 3.189.560 Kč zahrnout do rozpočtu na rok 2018 případně do návrhu 
rozpočtového provizória 

d) ukládá výdaje ve výši 69.610 Kč zahrnout do rozpočtu na rok 2019 případně do návrhu 
rozpočtového provizória 

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

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

a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti UNISMINI, spol. s r.o., Bělčická 2922/22,  
Praha 4, IČO:62418742,  na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na „Pořízení a rozšíření 
informačních systémů MěÚ Horažďovice – část A (dodávka a instalace nového serveru, dodávka 
a instalace nového diskového pole, konfigurace, migrace, testování, po-migrační podpora)“, 
zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 
Sb., za nabídkovou cenu 833.731 Kč bez DPH (1.008.814,51 Kč vč. DPH) 

b) schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

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

4. schvaluje záměr směny pozemku p.č. 149/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 165 m2 v k.ú. Babín u 
Horažďovic (ve vlastnictví manželů ….. a …… ……………., ………… ) za část pozemku  p.č. 130/1 
zahrada o výměře cca 145 m2 a část pozemku p.č. 364/4 ostatní plocha o výměře cca 30 m2 v k.ú. Babín 
u Horažďovic (ve vlastnictví města Horažďovice) s tím, že geometrický plán na oddělení p.č. 130/1 a p.č. 
364/4 bude vyhotoven na náklady manželů ……………, při zaměřování bude přítomen zástupce MěÚ 
odboru investic, rozvoje a majetku města a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru směny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

5. v rámci přípravy stavby „Horažďovice-Komenského a Třebomyslická ulice a malý městský obchvat“ a 
v návaznosti na uzavřené budoucí smlouvy směnné a smlouvy o podmínkách umístění a zřízení stavby 
s paní …………  a manželi …………… , a uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě s RWE pověřuje 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města jednáním s manželi ……………. , paní …………… a 
RWE o prodloužení smluv o  pět let,  tj. do 31.12.2022 a následně uzavřít dodatky ke smlouvám – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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6. doporučuje ZM projednat a schválit podání žádosti o bezúplatný převod majetku dle zákona č. 92/1991 
Sb., adresované Státnímu pozemkového úřadu, Krajskému pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, 
náměstí Generála Píky 8, Plzeň, týkající se pozemku p.č. 1389/12 ostatní plocha ostatní komunikace o 
výměře 177 m2 v k.ú. Komušín, jehož je Státní pozemkový úřad spoluvlastníkem v podílu ½ – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje uzavření dodatku č. 3 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  

8. schvaluje uložení kabelů NN do pozemku města p. č. 275/2 v k. ú. Horažďovice dle žádosti ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupené společností HG elektro spol. s r.o., Dragounská 130, 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, po dokončení 
stavby budou povrchy obnoveny z jednoho materiálu a budou protokolárně předány zástupci Technických 
služeb Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje úplnou uzavírku části místní komunikace Mayerovy ulice (úsek od křižovatky ul. Šumavská ke 
křižovatce ul. Pod Vodojemem) na pozemku p. č. 2701 v k. ú. Horažďovice pro účely stavby 
„Rekonstrukce kotelny – ZŠ Blatenská" v délce 17 dní v období 07 – 08/2017 (přesný termín dle bezproudí 
ČEZ) a souhlasí s vedením objízdné trasy po ul. Šumavská, Palackého a Pod Vodojemem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. schvaluje snížení nájemného o 30 % za pronájem nebytových prostor Mírové náměstí 11, Horažďovice 
(prodejna ZVEREX) nájemkyni Aleně Svrčinové, Mayerova 262, Horažďovice po dobu rekonstrukce 
Mírového náměstí s platností od 01.07.2017 do 30.09.2017, schvaluje uzavření dodatku č. 7 k nájemní 
smlouvě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje snížení nájemného o 30 % za pronájem nebytových prostor Mírové náměstí 11, Horažďovice 
(prodejna dětské obuvi) nájemkyni Haně Novákové, Peškova 730, Horažďovice po dobu rekonstrukce 
Mírového náměstí s platností od 01.07.2017 do 30.09.2017, schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní 
smlouvě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje uzavření splátkového kalendáře pod  ztrátou  výhody  splátek  s ………… ……….., nájemkyní 
bytu č. .., ………………, Horažďovice na úhradu dlužného nájemného,  úhrad za plnění  poskytovaná 
s užíváním bytu a příslušného úroku z prodlení ve výši 500 Kč/měsíc, vždy k  25. dni běžného  
kalendářního  měsíce, poprvé  v červenci 2017, zároveň  bude placeno běžné měsíční nájemné bytu – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje Ceník náhrady nákladů vynaložených na odstranění nepovolené reklamy: osobní náklady 
Městské policie 195 Kč/hod, osobní náklady Technických služeb 160 Kč/hod, náklady na přepravu 10 
Kč/km, úschova v areálu Technických služeb 10 Kč/den, při použití plošiny - přefakturace skutečných 
nákladů – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

14. souhlasí s poskytováním sociální rehabilitace terénní i ambulantní formou lidem s  duševním 
onemocněním na území ORP Horažďovice, kterou nabízí organizace Fokus – Písek, z.ú. (konkrétní 
potřebnost není známa, protože není vypracován komunitní plán pro ORP Horažďovice, Město 
Horažďovice se nebude finančně podílet na činnosti organizace) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

15. schvaluje protokol o provedení revize knihovního fondu a souhlasí s odpisem nezvěstných dokumentů – 
za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna  

16. v záležitosti projektu Děti a čtení 2017 a Seniorům Dokořán 2017:  

a) schvaluje darovací smlouvu  mezi městem Horažďovice a Burdou Václavem, Otavská 1031, 
Horažďovice (dárce) – dar ve výši 1.000 Kč  

b) schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a společností Brabec, Mlýn Horažďovice 
– Zářečí s.r.o., Zárečská 651, Horažďovice (dárce) – dar ve výši 1.000 Kč 
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c) schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a společností Ovag s.r.o., Předměstí 
447, Horažďovice (dárce) – dar ve výši 1.000 Kč  

d) schvaluje darovací smlouvu na movitou věc mezi městem Horažďovice a Janou Petříkovou – 
VESNA, Nábřežní 413, Horažďovice (dárce) – řezané květiny v hodnotě 2.000 Kč 

e) schvaluje smlouvu o reklamě mezi městem Horažďovice a spol. ELIKA spol. s r.o., Strakonická 
363, Horažďovice (objednatel) na zajištění reklamy – odměna za reklamu 2.000 Kč (vč. DPH 
2.420 Kč)  

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna  

17. provádí rozpočtové opatření č. 8/2017, kterým se zvyšují příjmy o 339.000 Kč a zvyšují výdaje o 339.000 
Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

18. schvaluje uzavřít smlouvu o výkupu se společností Karel Frolík-AUTOSERVIS, IČO 10301577, Táborská 
2400,  Písek, jejímž předmětem je výkup automobilu Škoda Octavia za cenu 74.000 Kč – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

19. v záležitosti projektu „Městský úřad Horažďovice  - Profesionalita s lidskou tváří II“:  

a) bere na vědomí a souhlasí s rozhodnutím o poskytnutí dotace na realizaci projektu 

b) doporučuje ZM zmocnit Radu města Horažďovice k provádění rozpočtových opatření s 
projektem „Městský úřad Horažďovice  - Profesionalita s lidskou tváří II“ souvisejících 

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

20. v záležitosti „Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská – SO 03 hospodářský pavilon“:  

a) rozhodla o přijetí nabídky uchazeče Josef Valenta, Budovatelů 912, Horažďovice, IČO: 
48348392 na realizaci  veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská – SO 03 
hospodářský pavilon“ zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu 
z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za nabídkovou cenu 
2.798.470 Kč bez DPH (3.386.149 Kč vč. DPH) 

b) schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

c)   schvaluje přesun 286.149 Kč z nespecifikované investiční rezervy, který je zahrnut do 
rozpočtového opatření č. 8 

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

21. schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu 
„Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2017“ mezi 
městem Horažďovice a Plzeňským krajem ve výši 15.000 Kč na projekt „Oživení kultury města – Den 
Seniorů 2017 a Jmeniny města 2017“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

22. schvaluje přijetí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje  „2017 Příspěvek na opravy menšího 
rozsahu u cisternové automobilové stříkačky“ ve výši 200.000 Kč na opravu CAS T – 148  pro město 
Horažďovice, JSDHO Horažďovice a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi 
městem Horažďovice a Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor kanceláře starosty   

23. v záležitosti Podmínek čerpání neinvestiční dotace aktivity 2E - Posouzení vhodnosti objektů pro 
energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC:  

a) revokuje usnesení ze  60. RM ze dne 29.05.2017, bod č. 21 

b) 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   
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24. v záležitosti akce „MŠK – adaptace bytu pro potřeby školky“:  

a) schvaluje řešení adaptace formou rozšíření školky o přístavbu 

b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„MŠK - adaptace bytu pro potřeby školky“ včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru 
uzavřené s Jiřím Urbánkem, Hraniční 70, Strakonice, jehož předmětem je změna rozsahu díla a 
navýšení ceny o 68.700 Kč + DPH 

c) schvaluje přesun 172.100 Kč (cena celého díla) z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu 
města na akci „MŠK - adaptace bytu pro potřeby školky“, který je zahrnut do rozpočtového 
opatření č. 8 

d) ukládá výdaje na výkon autorského dozoru projektanta zahrnout do rozpočtu na rok 2018 
případně do návrhu rozpočtového provizória 

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

25. schvaluje poskytnutí věcných darů v celkové hodnotě 3.000 Kč, jako ocenění práce u JPO III SDH 
Horažďovice členům ……………. …………… a …………… ………… a vyslovuje jmenovaným taktéž 
poděkování za jejich činnost ve funkci u JPO III SDH Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor kanceláře starosty  

26. schvaluje pronájem  nebytových prostor v objektu bývalého pivovaru – Komenského 1079, Horažďovice 
(jedné místnosti o rozloze 18 m2) ……….. ……………, ……………………..., Horažďovice s platností od 
01.07.2017  na dobu neurčitou, za nájemné 1.000 Kč/rok, energie bude přeúčtována na základě skutečné 
spotřeby a schvaluje uzavření nájemní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

27. schvaluje dotaci SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Horažďovická Lhota, IČO: 65579127 na zajištění 
financování elektrické energie, vodného a stočného provozované obecní budovy ve výši 10.000 Kč a 
schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

28. schvaluje změnu platového výměru Mgr. Marcely Šmrhové, ředitelky ZŠ Komenského, s účinností od 
01.06.2017 ve smyslu zákonného platového postupu – dle přílohy návrhu usnesení, a to v souladu se 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

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