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Město Horažďovice
Usnesení 

z 67.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
dne 29.07.2013

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 66. schůze  
RM dne 08.07.2013 

2. schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Rekonstrukce a 
revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“ uzavřené se společností  INVENTE, s.r.o., Žerotínova 
483/1, České Budějovice, jehož předmětem je změna navýšení rozsahu díla, navýšení ceny o 20.000 
Kč + DPH a změna termínů plnění a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

3. schvaluje projektovou dokumentaci „Horažďovice Předměstí – kanalizace – rozšíření řadů“ – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

4. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Horažďovice, 
Komenského a Strakonická ulice – rekonstrukce částí vodovodu“ uzavřené se společností  Plzeňský 
projektový a architektonický atelier, s.r.o., Barrandova 28, Plzeň, jehož předmětem je změna rozsahu a 
změna termínů plnění a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

5. neschvaluje nabídku společnosti ART STONE - Hromádka Kamil & syn, s.r.o., Červená Třemešná 41, 
Hořice na domodelování plastických výzdob hrobky rodiny D. Majera, Horažďovice a ukládá MěÚ, 
odboru investic, rozvoje a majetku města projednat s NPÚ zakonzervování poškozených prvků – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

6. schvaluje znění dopisu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, Plzeň týkající 
se akce „I/22 Komenského ulice Horažďovice – chodníky“ (bezúplatný převod pozemků) a pověřuje 
starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

7. bere na vědomí Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro 
Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127, Klatovy o výměně nebo přechodu vlastnických práv při 
jednoduchých pozemkových úpravách v k.ú. Zářečí u Horažďovic – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

8. schvaluje sdělení podle ust. § 8 odst. 1 písm. a), e) a f) zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů pro Státní 
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 8, Plzeň, týkající 
se pozemků v k.ú. Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic,  rozvoje  a  majetku města 

9. schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 605/18 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. 
Třebomyslice u Horažďovic (zaplocená část pozemku dle zákresu v mapě) s tím, že geometrický plán 
bude vyhotoven na náklady kupujících, zástupce MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města bude 
přítomen zaměření zaplocené části pozemku a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru odprodeje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 
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10. souhlasí se zřízením kompostárny Boubín o max. kapacitě 150 t/rok na pozemcích p. č. 336/9 a 336/8 
v k. ú. Boubín dle žádosti …………. , ……………….. – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

11. v záležitosti „zprůjezdnění ulic Nad Nemocnicí – Okružní v Horažďovicích“: 

a) bere na vědomí výsledky vyjádření občanů žijících v ulici Nad Nemocnicí k záměru 
„Zprůjezdnění ulic Nad Nemocnicí – Okružní v Horažďovicích“

b) neschvaluje realizaci akce „Zprůjezdnění ulic Nad Nemocnicí – Okružní v Horažďovicích“

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

12. v záležitosti uložení podzemního komunikačního vedení:

a) souhlasí s uložením podzemního komunikačního vedení do pozemku města p. č. 2394/2 v k. ú. 
Zářečí u Horažďovic

b) schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Horažďovice a 
společností Šumava Net, s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice a pověřuje starostu města 
podpisem 

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

13. bere na vědomí provozní řád na rok 2013 Motocross clubu Horažďovice v AČR, Smetanova 328, 
Horažďovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

14. trvá na svém usnesení 60. RM a neschvaluje změnu pozice dveří do technické místnosti v 
severozápadním průčelí řadového domku „D“ v ulici Nad Nemocnicí dle žádosti ……………., 
…………………, …………………. – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

15. doporučuje ZM projednat a schválit prodloužení termínu výstavby rodinného řadového domu na 
pozemku p.č. 3117 v k.ú. Horažďovice a uvedení stavby do trvalého užívání do 30.09.2014 
z ekonomických důvodů pro …………… …………… a dodatek č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě 
kupní mezi městem Horažďovice (budoucí prodávající) a ……………………… , ……………….,  
……………… (budoucí kupující) týkající se prodloužení výstavby a uvedení rodinného řadového 
domu do trvalého užívání do 30.09.2014 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

16. schvaluje výzvu k odstranění vybudovaného pískoviště z veřejného prostranství na části pozemku p.č. 
1156/15 k.ú. Horažďovice z důvodu: 

a) uvedené pískoviště není certifikovaný herní prvek a může být potenciálně nebezpečné osobám 
pohybujícím se po veřejném prostranství 

b) uvedené předmětné pískoviště není mobilní a snadno manipulovatelné zaměstnanci 
technických služeb, kteří provádějí údržbu pozemku 

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

17. schvaluje splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek s …………… ……………., nájemcem bytu č. 
.., …………………….., Horažďovice na úhradu dlužného nájemného a příslušného poplatku  z prodlení 
ve výši 1.000 Kč/měsíc vždy k 25. dni běžného kalendářního měsíce, poprvé  v srpnu 2013, zároveň  
bude placeno běžné měsíční nájemné bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odboru investic, 
rozvoje a majetku města

18. v bytových záležitostech: 

a) schvaluje pronájem bytu č. … (3+1), ……………….., Horažďovice manželům ………. a 
…………. ……………., ………………., ………………..  s platností od 01.08.2013 na dobu určitou 
do 31.12.2013 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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b) bere na vědomí, že výlučným nájemcem bytu č. ., ……………….., Horažďovice se po úmrtí 
manžela ………………..  stala ……………… ………….., ……………….., Horažďovice (§ 707 OZ)

c) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. ., …………………., Horažďovice mezi městem
Horažďovice a  …………… …………., …………………, Horažďovice k 31.07.2013

d) schvaluje  pronájem bytu č. .. (2+1), ………………… , Horažďovice ……………… …………, 
………………, ………………. s platností od 01.10.2013 na dobu určitou do 31.12.2014 za
nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2013 ve výši 5,80 Kč/m2. Nájemné bude 
valorizováno vždy k 01.07. běžného kalendářního roku o míru inflace indexu ceny stavebních 
prací roku předchozího

e) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ………………,  Horažďovice ………………., ……………….., 
Horažďovice s platností od 01.09.2013 na dobu určitou do 31.12.2014 za nájemné 39,97 Kč/m2

s uplatněním slevy pro rok 2013 ve výši 5,80 Kč/m2. Nájemné bude valorizováno vždy k 01.07. 
běžného kalendářního roku o míru inflace indexu ceny stavebních prací roku předchozího

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

19. schvaluje splnění závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2013 ZŠ Komenského dle skutečnosti s tím,
že závazné ukazatele jako celek vykázaly úsporu ve výši 32.072,96 Kč, která bude ponechána 
v rozpočtu příspěvkové organizace na dokončení učebny – za  realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK

20. v záležitosti základní umělecké školy: 

a) bere na vědomí další podněty rodičů a přátel ZUŠ a vyjádření ředitelky ZŠ Komenského ke 
sloučení školy se ZUŠ

b) odkládá rozhodnutí o eventuelní změně vzdělávací činnosti ZUŠ do doby získání potřebných 
doplňujících informací

– za  realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

21. schvaluje změnu účelu příspěvku z rozpočtu města pro Sbor dobrovolných hasičů Boubín.  Příspěvek 
je možné využit na nákup nového pracovního nářadí - sady štafetových hadic – 2 ks proudnic – za  
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

22. schvaluje smlouvu o spolupráci mezi firmou Seznam.cz, a.s. a městem Horažďovice na zajištění 
propagace a pověřuje starostu města podpisem  – za  realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK

23. na návrh tajemnice MěÚ Horažďovice,  Ing. Ivany Duškové,  ve věci jmenování vedoucí finančního 
odboru MěÚ Horažďovice:  jmenuje Ing. Marii Velkovou vedoucí finančního odboru Městského úřadu 
Horažďovice s platností od 01.10.2013 – za  realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ 

24. na návrh místostarosty města Jana Buriánka ve věci výběrového řízení na pozici vedoucího  
organizační složky  Městské muzeum Horažďovice:

a) schvaluje odpověď na dotaz k výběrovému řízení  uchazečce ………… ………………

b) jmenuje Mgr. Jana Šaška vedoucím organizační složky Městské muzeum Horažďovice 
s platností  od 01.09.2013

– za  realizaci usnesení zodpovídá místostarosta města a tajemnice MěÚ 

25. bere na vědomí dopis adresovaný Povodí Vltavy, a.s. týkající se iniciace jednání ohledně realizace 
přestavby jezu Mrskoš v Horažďovicích – za  realizaci usnesení zodpovídá starosta města

26. bere na vědomí stanoviska vlastníků k možnému odkupu nemovitostí v k.ú. Horažďovice a postupuje 
věc k projednání zastupitelstvu města – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

27. v záležitosti stavby „Horažďovice Předměstí – kanalizace“: 
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a) schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Horažďovice Předměstí –
kanalizace“ uzavřené se společností  BÖGL a KRÝSL, k.s, Pod Špitálem 1452, Praha - Zbraslav, 
jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 332.984 Kč + DPH

b) schvaluje rozpočtové opatření – úhrada z  investiční rezervy

a pověřuje starostu města podpisem dodatku – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

28. na základě žádosti společnosti BÖGL a KRÝSL, k.s, Pod Špitálem 1452, Praha – Zbraslav schvaluje  
úplnou uzavírku silnice III/1733 po dobu zhotovování přípojek za podmínek:

a) uzavírka nebude mít vliv na náklady stavby

b) doba uzavírky bude minimalizována pouze na zhotovení přípojek pro levou část (ve směru 
z Horažďovic) a na dobu max. 3 týdnů

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

29. v záležitosti pronájmu nebytových prostor: 

a) schvaluje pronájem přízemních nebytových prostor o celkové rozloze 430 m2 v areálu čp. 372, 
st. p. 369/1, Strakonická ulice , Horažďovice společnosti SUNHILL Best of Cotton, s.r.o., Nad 
Vdovečkem 1097, Blatná za účelem provozování textilní a jiné lehké výroby, skladu materiálu a 
skladu hotových výrobků s platností  od 01.09.2013 na dobu neurčitou  za nájemné ve výši 500 
Kč/m2/rok a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy

b) schvaluje zajištění elektrických rozvodů a přívodu vody včetně měření a zajištění fungující 
kanalizace z rozpočtu hospodářské činnosti

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

30. v záležitosti „Zateplení čp. 26, Horažďovice“: 

a) 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 
„Zateplení čp. 26, Horažďovice“

b) rozhodla v souladu s ustanovením § 82 odst. 4 o uzavření smlouvy s 2. v pořadí nejvhodnější 
nabídky uchazečem Stavební společnost H a T spol. s r.o., Komenského 373, Strakonice 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 
„Zateplení čp. 26, Horažďovice“ s nabídkovou cenou 1.922.981 Kč bez DPH a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy

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

31. schvaluje  Smlouvu č. 12106812 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 
Praha, podepsanou Ing. Radkou Bučilovou, ředitelkou SFŽP dne 22.07.2013 (dále jen ,,Smlouva“) a 
městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, Horažďovice na spolufinancování akce 
,,Samosběrný zametací stroj“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

32. v záležitosti pořízení Městského kamerového dohlížecího systému: 

a) rozhodla o přijetí cenové nabídky společnosti Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, 
Horažďovice na užívání optických vláken pro přenos dat v rámci projektu Městský kamerový 
dohlížecí systém Horažďovice 
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b) schvaluje smlouvu o poskytnutí služby užívání optického vlákna uzavřenou mezi společností 
Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice (poskytovatel) a městem Horažďovice, 
Mírové náměstí 1, Horažďovice (objednatel) a pověřuje starostu města podpisem 

c) schvaluje financování z § 5311 – městská policie (bezpečnost a ochrana)

d) pověřuje městskou policii zajištěním kompletní správy a provozu městského kamerového 
dohlížecího systému počínaje dnem převzetí dokončeného díla od zhotovitele

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

33. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Atelier M.A.A.T., s.r.o. Převrátilská 330, Tábor  na 
služby „Změna č.1 A,B,C územního plánu města Horažďovice“ ve výši 176.000 Kč + DPH, schvaluje 
příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor VÚP

34. ve věci jednání RM a ZM  schvaluje termíny   

jednání RM : 19.08.2013  v 15:00 hod.

26.08. 2013 v 16:00 hod. pracovní skupina RM + ZM

jednání ZM: 02.09.2013 od 17:00 hod.

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




