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Město Horažďovice
Usnesení 

z 65.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
dne 24.06.2013

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  64. schůze  
RM dne 14.06.2013

2. bere na vědomí neposkytnutí součinnosti k podpisu smlouvy uchazeče 1. v pořadí nejvhodnější 
nabídky podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Městský kamerový 
dohlížecí systém Horažďovice“ (RM 61.), 

a) rozhodla v souladu s ustanovením § 82 odst. 4 o uzavření smlouvy s 2. v pořadí nejvhodnější 
nabídky uchazečem NWDC Company spol. s r.o., Mezi Lysinami 436/6, Praha 4 na realizaci 
podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Městský kamerový 
dohlížecí systém Horažďovice“ s nabídkovou cenou 1.487.835 Kč bez DPH

b) schvaluje příslušnou smlouvu o dílo s termínem realizace od 01.07.2013 do 30.08.2013

c) pověřuje starostu města podpisem

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

3. schvaluje smlouvu mezi Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň (poskytovatel dotace) a 
městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, Horažďovice (příjemce dotace) o poskytnutí 
účelové dotace z programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ č. P038/13 na 
spolufinancování projektu „Oprava oken v zámku Horažďovice“ ve výši 200.000 Kč a pověřuje starostu 
města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

4. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby 
číslo IE-12-0002514/3/VB k akci „Horažďovice, Komenského ulice – kabely NN“ mezi městem 
Horažďovice (budoucí povinný) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly 
zastoupenou na základě plné moci Ing. Miroslavem Steinerem, Klatovy (budoucí oprávněný) a 
pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města

5. schvaluje přílohu k SPU 224394/2013/104/Mr/28441203, přílohu k SPU 
224999/2013/104/Mr/28451203 k žádosti Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového 
úřadu pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 8, Plzeň podle ust. § 6 zákona č. 503/2012 Sb., o 
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů k pozemkům p.č. 364/12 v k.ú. 
Babín u Horažďovic, p.č. 614 k.ú. Třebomyslice u Horažďovic a pověřuje starostu města podpisem 
příloh – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

6. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části pozemků p.č. 1574 zahrada o výměře 25 m2, části p.č. 
1209/3 trvalý travní porost o výměře 142 m2 v k.ú. Veřechov mezi městem Horažďovice (pronajímatel) 
a ……….. ………….., …………(nájemce) na dobu neurčitou od 01.07.2013, za nájemné 3 Kč/m2

pozemku s tříměsíční výpovědní lhůtou a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
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7. schvaluje připojení sousední nemovitosti na p.č. 1485/21 v k.ú. Horažďovice k místní komunikaci 
ulice V Lukách p.č. 1490/7 v k.ú. Horažďovice, z důvodu plánované výstavby garáže na uvedeném 
pozemku – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

8. schvaluje úplnou uzavírku provozu na místních komunikacích Mírové náměstí, ulice Ševčíkova, ulice 
Havlíčkova, ulice Prácheňská v Horažďovicích z důvodu pořádání kulturní a sportovní akce v rámci 
XXXIV. EPLcond Rally AGROPA 2013 ve dnech 09. – 10.08.2013 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic,  rozvoje  a  majetku města 

9. schvaluje pronájem   nebytových   prostor (skladová hala a otevřený přístřešek u haly)  o  celkové 
rozloze  1350 m2  v čp. 372,  Strakonická ulice, Horažďovice  společnosti LYCKEBY   AMYLEX,  a.s., 
Strakonická  946, Horažďovice za účelem skladovacích prostor na dobu určitou  s platností  od 
01.09.2013 do 31.03.2014 za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok a pověřuje starostu města podpisem 
nájemní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

10. schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 02.04.2008 týkající se  navýšení ročního nájemného 
na dobu 5-ti let nájemci Karlu Hoškovi (provozovateli pohřební služby) o částku 15.083 Kč + DPH 
z důvodu komplexní výměny chladící technologie ve smuteční síni s platností od 01.07.2013 a 
pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

11. schvaluje protokol o výběrovém řízení na pronájem nebytových prostor v čp. 4, Mírové náměstí, 
Horažďovice (provozování restaurace) a nové výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v čp. 4, 
Mírové náměstí, Horažďovice za minimální cenu 800 Kč/m2/rok - restaurace, kuchyně, 400 Kč/m2/rok -
kancelář, šatny, pověřuje starostu města podpisem výběrového řízení a pověřuje MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku města 

12. bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor – garáže 12, Mírové  náměstí 12, Horažďovice 
(areál zámku) podanou nájemcem ………… …………….., ………………, …………... Nájemní vztah 
skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty ke dni 30.09.2013 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

13. schvaluje záměr pronájmu části nemovitosti čp. 882 Okružní ulice v Horažďovicích na st.p.č. 1067 a 
st.p.č. 1067 o výměře cca 135 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 

14. povoluje zvláštní užívání veřejného prostranství Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, Klatovy 
V, Rozvoj 98 k umístění 1 až 2 ks kontejnerů na obnošené a vyřazené šatstvo, které bude použito pro 
Humanitární středisko a ukládá MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města stanovit místo pro 
umístění kontejnerů případně zajistit potřebný souhlas s umístěním – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, finanční odbor  a odbor IRM

15. schvaluje poskytnutí daru  velitelovi JPO III SDH Horažďovice ……………… - ve výši 1.500 Kč, 
členovi  ……………., ……………..,……………– ve výši 1.000 Kč a velitelovi JPO V Komušín  
…………… – ve výši 500 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

16. schvaluje provedení TES obecního rozhlasu a schvaluje cenovou nabídku společnosti Mopos 
Communications, a.s., Pardubice ve výši 14.850  Kč bez DPH na vyhotovení studie TES v rámci 
bezdrátového obecního rozhlasu v kombinaci se stávajícím 100V rozhlasem pro město Horažďovice a 
jeho  části Svaté Pole, Boubín, Veřechov, Babín, Komušín, Horažďovická Lhota a Třebomyslice – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty 

17. bere na vědomí protokol o provedené veřejnosprávní kontrole příspěvkové organizace ZŠ a ZUŠ č.j. 
MH/09100/2013 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

18. na základě předloženého seznamu majetku příspěvkové organizace souhlasí s vyřazením drobného 
dlouhodobého hmotného majetku  ZŠ a ZUŠ v celkové pořizovací hodnotě 3.542 Kč formou likvidace –
za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK
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19. schvaluje smlouvu o reklamě mezi městem Horažďovice a společností Elektro Jankovský Blatná na 
zajištění reklamy ve dnech městských Slavností Kaše  a pověřuje starostu města podpisem – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

20. schvaluje uspořádání podniku dle OZV č. 1/2013 Karlem Malým a Stanislavem Roubalem, v atriu 
před Pizzerií v zámku, dne 17.08.2013 v době od 20.00 – 02.00 hodin, schvaluje výjimku  z OZV č. 
1/2013  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK

21. schvaluje smlouvu mezi Media Marketing Services, a. s. a městem Horažďovice na zajištění 
odvysílání propagačního spotu Slavnosti Kaše v rádiích a pověřuje starostu města podpisem – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK      

22. schvaluje návrh textu kroniky města Horažďovice za rok 2012 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor PPŠK

23. schvaluje uzavření školní družiny při ZŠ a ZUŠ od 01.07.2013 do 31.08.2013 a školní družiny při ZŠ 
Komenského od 01.07. do 07.07.2013, od 13.07.do 28.07., od 01.08. do 31.08.2013. Školní družina, 
která bude přes prázdniny otevřena, bude zajišťovat provoz i pro žáky z uzavřené školní družiny. Po 
dobu provozu bude žákům poskytováno školní stravování – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor PPŠK 

24. schvaluje odprodej stroje JCB 3 CX a vyřazení stroje z majetku organizační složky Technické služby  
– za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka Technické služby 

25. v záležitosti Aquaparku schvaluje: 

a) smlouvu o krátkodobém partnerství mezi městem Horažďovice a FRED NURKS PROMOTION, 
spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Biskupská 131/5 (agentura je marketingovým 
zástupcem značky „BeBe Bráník)„  na oboustranou propagaci AQUAPARKU  Horažďovice a 
značky BeBe Brumík a pověřuje starostu města podpisem.

b) smlouvu o nájmu k výuce plavecké školy mezi městem Horažďovice a Evou Bláhovou, Řepice 
158, Strakonice a pověřuje starostu města podpisem 

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka Aquapark 

26. v záležitosti komise částí obce :

a) bere na vědomí zápis z jednání komise zástupců částí obce ze dne 06.03.2013

b) bere na vědomí zápis z jednání komise zástupců částí obce ze dne 12.06.2013

c) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč předsedkyni kulturní komise 
……………….. a poskytnutí finančního daru členům komise zástupců částí obce:  ………….. ve 
výši 500 Kč, ………….. ve výši 500 Kč, …………………….. ve výši 500 Kč, ………………… ve 
výši 500 Kč,  ………………..ve výši 500 Kč, …………………….. ve výši 500 Kč, 
…………………ve výši 500 Kč

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  místostarosta města  

27. v bytových záležitostech: 

a) bere na vědomí zápis z bytové komise ze dne 18.06.2013

b) schvaluje pronájem bytu č. …(garsoniéra), …………………., Horažďovice …………………., 
………………… s platností od 01.07.2013 na dobu určitou do 31.12.2014 za nájemné  39,97 
Kč/m2 s podmínkou, že před podpisem smlouvy bude uzavřena dohoda o skončení nájmu 
stávajícího bytu. Nájemné bude valorizováno vždy k 01.07. běžného kalendářního roku o míru 
inflace indexu ceny stavebních prací roku předchozího

c) schvaluje pronájem  bytu č. .. (3+1), ……………….. , Horažďovice …………… ………., 
………………… s platností od 01.07.2013 na dobu určitou do 31.12.2014 za nájemné 40,85 
Kč/m2. Nájemné bude valorizováno vždy k 01.07. běžného kalendářního roku o míru inflace 
indexu ceny stavebních prací roku předchozího
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d) bere na vědomí, že výlučným nájemcem bytu č. .. , ………………………., Horažďovice se po 
úmrtí manžela ………………… (dne 05.05.2013) stala …………………, …………………….. , 
…………………… (ust. § 707 OZ)

e) schvaluje  prodloužení  nájmu bytu č. ., ……………….. , Horažďovice  (tzv. opakovaný 
pronájem) na dobu dvou let od 01.07.2013 do 30.06.2015) k nájemní smlouvě (ve smyslu 
usnesení RM č. 51/26 ze dne 27.08.2008)  – nájemník  ………………, ………………….., 
………………..

f) schvaluje  prodloužení  nájmu bytu č. …, ………………….., Horažďovice  (tzv. opakovaný 
pronájem) na dobu dvou let od 01.07.2013 do 30.06.2015) k nájemní smlouvě (ve smyslu 
usnesení RM č. 51/26 ze dne 27.08.2008)  – nájemník  …………. ……….…., …………………, 
………………….

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

28. rozhodla o přijetí nabídky společnosti ZIP, o.p.s., Tomanova 3-5, Plzeň na výkon archeologického 
výzkumu formou dohledu stavby „Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko č. 1 - Svaté 
Pole - č. 4 – Zářečí – I.etapa“ ve výši jednotkové ceny 170 Kč/hod + DPH a 1.000 Kč + DPH za 
vypracování nálezové zprávy, schvaluje příslušnou smlouvu a pověřuje starostu města podpisem – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

29. ve věci Obnovy parkánové zdi Horažďovic pod čp. 66, 67 - etapa III.

a) souhlasí se záměrem  obnovy parkánové zdi Horažďovic pod čp. 66, 67 - etapa III – havarijní 
stav 

b) schvaluje smlouvu o podmínkách umístění a provedení stavby „Obnova parkánové zdi 
Horažďovic pod čp. 66, 67 - etapa III.“ mezi………………… , ……………… (vlastník) a městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (stavebník) a pověřuje starostu města podpisem

c) schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro uložení drenážních per 
do pozemku p. č. 34 v k. ú. Horažďovice pro stavbu „Obnova parkánové zdi Horažďovic pod čp. 
66, 67 - etapa III.“ mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (budoucí 
oprávněný) a  …………………, …………………  (budoucí povinný) a pověřuje starostu města 
podpisem

d) schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky s názvem 
„Obnova parkánové zdi Horažďovic pod čp. 66, 67 - etapa III.“ zadávanou dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění ve zjednodušeném podlimitním řízení, 
včetně příloh, seznam společností určených k obeslání a jmenuje členy a náhradníky členů 
hodnotící komise a pověřuje starostu města podpisem

e) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí opravu parkánové zdi a schválit příslušné 
rozpočtové opatření

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

30. bere na vědomí dokument, v němž někteří občané bydlící v oblasti nesouhlasí se zprůjezdněním ulice 
Nad Nemocnicí a  ukládá odboru IRM  požádat o vyjádření všechny vlastníky nemovitostí, které mají 
být komunikací obsluhovány – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

31. ve věci „Otavské cyklostezky – úsek v mikroregionu Prácheňsko č. 1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí, etapa 
I.“, 

a) schvaluje pojistnou smlouvu č. 7720759399 uzavřenou mezi Kooperativou pojišťovnou, a.s., se 
sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8 (pojistitel) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (pojistník) na pojištění „Otavské cyklostezky – úsek v mikroregionu Prácheňsko č.1 
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Svaté Pole – č. 4 Zářečí, etapa I.“, majetku pořízeného z dotace ROP NUTS II Jihozápad 
a pověřuje starostu města podpisem

b) schvaluje rozpočtové opatření, úhradu z § 3639, položka 5901 nespecifikovaná rezerva

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

32. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče KETNET s.r.o., Bělojarská 1471, Tachov na 
zajištění výkonu technického dozoru investora projektu „Městský kamerový dohlížecí systém 
Horažďovice“ s nabídkovou cenou 35.000 Kč bez DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a  
pověřuje starostu města podpisem – za realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města

33. bere na vědomí petici ze dne 12.06.2013 podanou petičním výborem zastoupeným …………… 
…………….. Rada města sděluje petentům, že se ve věci koncepce rekonstrukce Mírového náměstí 
v  Horažďovicích řídí usnesením ZM č. 20 ze dne 29.02.2012.  Za relevantní vyjádření názoru 
veřejnosti považuje rada města průzkum veřejného mínění uskutečněný v měsíci červenec – srpen 
2012 společností EMPIRICA S.R.O., Praha 8 – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města     

34. ve věci jednání RM a ZM schvaluje termíny   

jednání RM : 08.07.2013  v 15:00 hod.   
29.07.2013  v 15:00 hod.  
19.08.2013  v 15:00 hod.  

Jednání ZM: 02.09.2013 od 17:00 hod.

Mgr. Karel Zrůbek, v.r.    Jan Buriánek, v.r.
   starosta města místostarosta města  




