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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 65.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 21.08.2017 

 
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 64. schůze RM ze 
dne 31.07.2017 

2. schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi městem Horažďovice a advokátní kanceláří Mgr. Vladimír 
Kolář, Goethova 5, Plzeň, IČO: 71467114 na zajištění a provedení zadávacích řízení na dodavatele 
stavby a technologií nadlimitní veřejné zakázky stavby Domova pro seniory za celkovou nabídkovou cenu 
120.000 Kč bez DPH (145.200 Kč vč. DPH) – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, 
rozvoje a majetku města  

3. v záležitosti projektové dokumentace stavby „Revitalizace sídliště Šumavská - Pod Vodojemem 
v Horažďovicích –  II. - IV. etapa“:    

a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Revitalizace sídliště Šumavská - Pod Vodojemem v Horažďovicích –  II. - IV. etapa“ včetně 
výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru uzavřené s Ing. Oldřichem Slováčkem, 
Pivovarská 1272, Blatná, jehož předmětem je změna rozsahu díla, doplnění termínu plnění, 
navýšení ceny o 92.000 Kč + DPH a změna právní formy zhotovitele na právnickou osobu S-pro 
servis, s.r.o., Pivovarská 1272, Blatná 

b) schvaluje přesun 111.320 Kč z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města na akci 
„Revitalizace sídliště Šumavská – Pod Vodojemem v Horažďovicích“, který bude zahrnut do 
rozpočtového opatření č. 10 

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

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

a) schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi společností 
LYCKEBY AMYLEX, a.s., Strakonická 946, Horažďovice (budoucí povinný) a městem 
Horažďovice (budoucí oprávněný) k výstavbě chodníků na části pozemků p.č. 1907/23, p.č. 
1907/24, p.č. 1907/28, p.č. 1907/30, p.č. 1907/31, p.č. 1907/33, p.č. 1907/56 v k.ú. Horažďovice 

b) schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi společností 
LYCKEBY AMYLEX, a.s., Strakonická 946, Horažďovice (budoucí povinný) a městem 
Horažďovice (budoucí oprávněný) k vybudování veřejného osvětlení na části pozemků p.č. 
1907/23, p.č. 1907/24, p.č. 1907/30, p.č. 1907/31, p.č. 1907/33, p.č. 1907/56 v k.ú. Horažďovice 

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

5. schvaluje uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 
mezi městem Horažďovice (budoucí povinný) a společností Pfeifer Holz s.r.o., Chanovice 102 (budoucí 
oprávněný) ke stavbě elektrické přípojky v rámci stavby „Horažďovice – Chanovice kabel VN, SS1, SS2“ 
v pozemcích p.č. 2706/6 v k.ú. Horažďovice, p.č. 129/1, p.č. 130/1, p.č. 130/3, p.č. 187/45, p.č. 373/1, p.č. 
373/2, p.č. 377/7 v k.ú. Babín u Horažďovic s tím, že budoucí oprávněný oznámí realizaci stavby 
pachtýřům pozemku p.č. 187/45 (OSEVA Seed s.r.o. Horažďovice) a p.č. 377/7 v k.ú. Horažďovice 
(Václav Soukup a Petr Bednarik) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

6. schvaluje pronájem  nebytových   prostor o výměře 170,31 m2  Sportovní ulice 1052, Horažďovice 
(restaurace - Aquapark) Lence Terčové, Žichovice 140 a  Blance Rážové, Holkovice 46 za účelem 
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provozování restaurace s platností od 18.09.2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za 
nájemné ve výši 7.500 Kč/měsíc, schvaluje uzavření příslušné nájemní smlouvy – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje pronájem  nebytových   prostor o výměře 133 m2  Mírové náměstí 11, Horažďovice (areál 
zámku - vinárna) Lence Wieprich, Týnec 11  za účelem provozování vinárny s platností od 01.09.2017 na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 250 Kč/m2/rok, schvaluje uzavření 
příslušné nájemní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

8. schvaluje uzavření splátkového  kalendáře pod  ztrátou  výhody  splátek s ………. a …………..  
……………., nájemci bytu č. .. , …………….. , Horažďovice na úhradu dlužného nájemného,  úhrad za 
plnění  poskytovaná s užíváním bytu, nedoplatku souhrnného vyúčtování za rok 2016 a příslušného úroku 
z prodlení ve výši 1.500 Kč/měsíc, vždy k  25. dni běžného  kalendářního  měsíce, poprvé  v srpnu 2017, 
zároveň  bude placeno běžné měsíční nájemné bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje uzavření splátkového kalendáře pod  ztrátou  výhody  splátek  se …………. ……………, 
nájemkyní bytu č. .. , ……………………., Horažďovice na úhradu dlužného nájemného,  úhrad za plnění  
poskytovaná s užíváním bytu a příslušného úroku z prodlení ve výši 4.000 Kč/měsíc, vždy k  25. dni 
běžného  kalendářního  měsíce, poprvé  v září 2017, zároveň  bude placeno běžné měsíční nájemné bytu 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č.  .. (2+1), ………………….. , Horažďovice na dobu dvou let 
s platností od 01.09.2017 do 31.08.2019 za nájemné ve výši 40,37 Kč/m2 ………….. …………., 
………………….., Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

11. provádí rozpočtové opatření č. 10/2017, kterým se se zvyšují příjmy o 300.000 Kč a zvyšují výdaje o 
300.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

12. v záležitosti  rozpočtu města na rok 2017 doporučuje ZM:  

a) schválit  čerpání rozpočtu k 30.06.2017 

b) vzít na vědomí rozpočtová opatření roku 2017 číslo 1/2017-4/2017, 6/2017-10/2017 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

13. schvaluje zvláštní užívání veřejného prostranství v zámeckém parku – parkán pro umístění letního kina 
v rámci předvolební kampaně dne 03. a 04.09.2017 v rozsahu cca 30 x 25 m Regionálnímu sdružení ODS 
Plzeňského kraje, Sady 5. května 44, Plzeň – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

14. souhlasí s účastí města Horažďovice v projektu Barokní Pošumaví formou partnerství s dotací (finančním 
příspěvkem) ve výši 15.000 Kč a ukládá dotaci zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2018, případně do 
pravidel rozpočtového provizoria – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

15. souhlasí s prodejem drobného dlouhodobého hmotného majetku města Horažďovice Libuši Mužíkové, 
Peškova 731, Horažďovice, a to 16 ks židlí (inv. č. 10229 – 6 ks, inv. č. 10245 – 10 ks) za cenu 10 Kč/ks + 
DPH, 2 ks stolů (inv. č. 20046-47) za cenu 20 Kč/ks + DPH, regály KID-20 a KID-21 (inv. č. 10026, 10029) 
za cenu 100 Kč/ks + DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

16. vydává Spisový řád a plán včetně příloh – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, správní odbor  

17. v záležitosti opravy CAS T – 148 pro město Horažďovice, JSDHO Horažďovice: 

a) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na opravu menšího rozsahu u cisternové automobilové 
stříkačky „OPRAVA MENŠÍHO ROZSAHU CAS 32 T - 148, RZ KT 47 - 41“ a to společnosti 
Požární technika KOMET, s.r.o., Petra Bezruče 1031, Pečky, IČO:18623255 za cenu 860.270 Kč 
bez DPH (1.040.927 Kč včetně DPH) zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého 
rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

b) schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo  
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c) schvaluje přesun 294.000 Kč z nespecifikované neinvestiční rezervy s tím, že zbylé výdaje 
budou zajištěny přesunem mezi paragrafy a položkami v rámci schváleného rozpočtu, vše bude   
zahrnuto do rozpočtového opatření č. 10 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty   

18. souhlasí s vydáním Směrnice č. 6/2017, kterou se stanoví podmínky mobilního volání s platností od 
01.09.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

19. v záležitosti kácení zeleně:  

a) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks lípy v parku Tržiště na pozemku p. č. 232/2 v k. ú. 
Horažďovice 

b) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks břízy v Mayerově ulici u čp. 784 na pozemku p. č. 
832/2 k.ú. Horažďovice 

c) schvaluje pokácení 1 ks kaštanu na pozemku p. č. 2979/1 v k.ú. Horažďovice 

       – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

20. doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace DSO Horažďovicko, IČO: 02270935 ve výši 217.510 Kč a 
uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK  

21. schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a společností 
OSEVA Seeds s.r.o., Komenského 1028, Horažďovice (nájemce) k pozemkům p.č. 238/85, p.č. 238/82 
v k.ú. Horažďovice ke dni 30.09.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   

22. schvaluje pronájem  nebytových   prostor o výměře 50,50 m2  Loretská 1069, Horažďovice  Mileně 
Urbanové, Komenského 747, Horažďovice za účelem provozování prodejny zahradnických potřeb, 
doplňků do zahrady, řezaných a jiných květin s platností od 01.09.2017 na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 616 Kč/m2/rok + DPH v zákonem stanovené sazbě,  schvaluje 
uzavření příslušné nájemní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   

23. schvaluje dle § 2312 OZ (zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník) výpověď  nájmu prostor sloužících 
k podnikání Mírové náměstí 2, Horažďovice (zkušebna) nájemci ……… ………… , …………………. 
s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počne plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   

24. odkládá rozhodnutí týkající se Stanov DSO Horažďovicko, IČO: 02270935 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

25. doporučuje ZM schválit program 15. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu: MUDr. Jana Jehlíka a 
Josefa Chalupného a návrhovou komisi: Daniela Martínka a Mgr. Alenu Průchovou – za realizaci usnesení 
zodpovídá starosta města  

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

a) rozhodla o vyloučení účastníka DENIP, spol. s r.o., Mládežnická 1716/29,Hlučín, IČO: 47678071 
z veřejné zakázky malého rozsahu na „Pořízení a rozšíření informačních systémů MěÚ 
Horažďovice – část C (elektronická úřední deska)“, zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné 
zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., z důvodu nesplnění zadávacích 
podmínek 

b) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti POS Digital s.r.o., Budějovická 778/3, Praha 
4, IČO: 03612911 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na „Pořízení a rozšíření 
informačních systémů MěÚ Horažďovice – část C (elektronická úřední deska)“, zadávané dle § 
31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., za 
nabídkovou cenu  498.000 Kč bez DPH (602.580 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné 
smlouvy o dílo 
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– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

27. jmenuje pracovní skupinu pro funkčnost a vizualizaci nově pořizovaných venkovních, volně stojících 
elektronických úředních desek ve složení: Ing. Ivana Dušková – tajemnice, Alena Čáňová – vedoucí 
správního odboru, Ing. Pavel Viták – informatik, Ing. Michael Forman – starosta města, Ing. arch. Jiří 
Kučera a Ing. Miloslav Chlan – členové rady města  – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města a 
tajemnice MěÚ  

28. schvaluje záměr „Rozšíření kapacity sběrného dvora“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP 
a starosta města   

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

 

 

  

 

 

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

 

 


