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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 67.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 18.09.2017 

 
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 66. schůze RM ze 
dne 04.09.2017 

2. v záležitosti pozemku p.č. 605/1 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic schvaluje záměr odprodeje části 
pozemku p.č. 605/1 v rozsahu cca 2 m2 pod rodinným domem (přesná výměra bude určena geometrickým 
plánem) a záměr pronájmu části pozemku o výměře cca 90 m2 (geometrický plán na oddělení pozemku 
pod rodinným domem bude vyhotoven žadateli) a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru odprodeje a pronájmu pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

3. v záležitosti převodu pozemků od Správy železniční a dopravní cesty:  

a) bere na vědomí oznámení k p.č. 1272/20 v k.ú. Horažďovice 

b) bere na vědomí oznámení k rozdělení p.č. 1272/8 v k.ú. Horažďovice na nově vzniklé pozemky 
p.č. 1272/8, p.č. 1272/31, p.č. 1272/32 v k.ú. Horažďovice a připravovaný převod p.č. 1272/8 
ostatní plocha ostatní komunikace na město Horažďovice 

c) doporučuje ZM projednat a schválit prohlášení, že nabyvatel přebírá spolu s nabývaným 
majetkem i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené, bere na sebe povinnost 
plynoucí z jejich odstraňování a nebude od prodávajícího požadovat jejich náhradu 

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

4. v záležitosti veřejné zakázky „Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, Horažďovice – I. etapa“:  

a) rozhodla o vyloučení účastníka VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, Klatovy, IČO 
26375869 z účasti na veřejné zakázce na základě § 48 odst. 2 písm. b) a § 48 odst. 4  zákona č. 
134/2016 Sb. z důvodu neobjasnění dokladů a informací na základě výzvy zadavatele 

b) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, 
IČO 27195147 na realizaci stavebních prací za nabídkovou cenu 13.162.476 Kč bez DPH 
(15.926.595,96 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

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

5. schvaluje podání výpovědi z nájmu pozemku p.č. 3195 (původně st.p.č. 369/1) v k.ú. Horažďovice …….. 
……….., ……………… , ………………… – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

6. schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV pro kapli v Boubíně na pozemku p.č. 367/1 v k.ú. 
Boubín mezi městem Horažďovice a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín a souhlasí s úhradou 
podílu na nákladech ve výši 4.800 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

7. jmenuje Mgr. Soňu Novákovou a Mgr. Barboru Freund členy pracovní skupiny pro regeneraci Městské 
památkové zóny Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  
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8. souhlasí s umístěním sídla Spolku Přátel Komušína na adrese Komušín 69, st. p.č. 79 v k.ú. Komušín a 
se zápisem sídla spolku do spolkového rejstříku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

9. schvaluje dodatek č. 14 k nájemní smlouvě mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Bytservisem 
Sušice s.r.o., Příkopy 86, Sušice (nájemce), kterým se z nájmu vyjímají kotelny v čp. 1076, 1077, 1078 
ulice Na Vápence v Horažďovicích a snižuje se roční nájemné na 2.090.600 Kč + DPH v zákonem 
stanovené sazbě s účinností od 01.09.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

10. schvaluje snížení nájemného o 2/3 za pronájem nebytových prostor Mírové náměstí 4, Horažďovice 
(rychlé občerstvení) nájemcům Bc. Petru Horejšovi, Čímice 99, Sušice a Zdeňku Zoubkovi, Komenského 
953,  Horažďovice po dobu rekonstrukce Mírového náměstí s platností od 01.09.2017 do 31.10.2017 a 
schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje pronájem bytu č. .. (1+1), ……………….. , Horažďovice …………….., ……………., …………….. 
s platností od 01.11.2017 na dobu určitou do 31.01.2018 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  

12. schvaluje pronájem bytu č. ..  (2+1), ……………….. , Horažďovice ……………….. , ……………… , 
………… s platností od 01.10.2017 na dobu určitou do 31.12.2018 za nájemné 40,89 Kč/m2 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

13. schvaluje pronájem bytu č. ..  (2+1), …………………., Horažďovice Nemocnici následné péče LDN 
Horažďovice, s.r.o., Blatenská 314, Horažďovice s platností od 01.10.2017 na dobu neurčitou za nájemné 
40,89 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

14. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ……………….. , Horažďovice ………………. , ………………., 
……………  s platností od 01.10.2017 na dobu určitou do 31.12.2018 za nájemné 40,89 Kč/m2 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

15. schvaluje pronájem bytu č. .. (0+1), ……………. , Horažďovice  ………………. …………, …………… , 
Horažďovice s platností od 01.10.2017 na dobu neurčitou za nájemné 40,89 Kč/m2 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

16. schvaluje pronájem bytu č.  .. (0+1), …………….. , Horažďovice – DPS -  …………… , ……………… 
s platností od 01.10.2017 na dobu neurčitou za nájemné 30,69 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

17. ve věci umístění reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení: 

a) schvaluje umístění reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení ve vlastnictví města, 
pokud jejich plocha nepřesáhne 0,6 m2, nebudou podléhat stavebnímu povolení a nedojde 
k poškození majetku města. Stav sloupů veřejného osvětlení před umístěním a po odstranění 
reklamního zařízení zkontroluje pracovník organizační složky Technické služby 

b) schvaluje poplatek za umístění reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení ve 
vlastnictví města ve výši 5 Kč plus DPH za každé reklamní zařízení a každý i započatý den 
užívání (celková doba umístění reklamního zařízení může činit nejvýše 30 dnů). Poplatek bude v 
plné výši uhrazen před započetím užívání. Souhlas vlastníka za město Horažďovice zajistí MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města. Udělení tohoto souhlasu nenahrazuje příslušné povolení 
správního orgánu  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční a MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města – 
(5-0-0).  

18. provádí rozpočtové opatření č. 11/2017, kterým se zvyšují příjmy o 2.921.970 Kč a zvyšují výdaje o 
2.921.970 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
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19. nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Domovu pro seniory v Blatné ke krytí nákladů při 
poskytování pobytové sociální služby občanům města Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

20. schvaluje vyřazení kopírovacího stroje CANON,  inv. č. 271200000023, za pořizovací cenu 62.306 Kč – 

za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, správní odbor  

21. v záležitosti kácení zeleně:  

a) schvaluje kácení 6 ks smrku, 5 ks jírovce a 1 ks borovice u hřiště v Horažďovické Lhotě na 
pozemku p. č. 343 k. ú. Horažďovická Lhota 

b) schvaluje kácení 9 ks thují a cypřišů, 1 ks borovice, 1 ks šeříku a 1 ks forzície u silnice přes 
Veřechov na pozemku p. č. 1543/1 v k. ú. Veřechov 

c) schvaluje kácení 1 ks smrku v parku Ostrov v části „Mexiko“ na pozemku p. č. 716/2 v k. ú. 
Velké Hydčice 

d) schvaluje kácení 2 ks thují na „starém“ hřbitově na pozemku p. č. 175/2 v k. ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složky Technické služby  

22. schvaluje uspořádání akce „Vepřobraní aneb zabijačka bez čuníka Jaroslavem Vacatou“, Karmotera 
s.r.o., sídliště Lučina 292, Chodová Planá dne 16.12.2017 od 9:00 do 12:00 hod. v rámci Adventního 
jarmarku a nesouhlasí s umístěním reklamy na lampy veřejného osvětlení a s hlášením v městském 
rozhlasu  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

23. schvaluje umístění mapy Mapového informačního systému jižní Čechy v Horažďovicích u Aquaparku a 
schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy mezi Vydavatelstvím MCU s. r. o., Český Krumlov,  IČO 
26099900 a městem Horažďovice. Příslušná povolení k umístění mapy zajistí nájemce – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

24. v záležitosti dodávky komunálního manipulátoru s příslušenstvím: 

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku komunálního 
manipulátoru s příslušenstvím, zadávanou dle § 31 obecné výjimky pro veřejné zakázky malého 
rozsahu ze zákona č. 134/2016 Sb. 

b) schvaluje seznam potencionálních uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky 

c) jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Michael Forman, Marcela Benešová, Roman Berger 

       – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

25. souhlasí s umístěním a spolufinancováním zřízení mobilní čerpací stanice PHM na pozemku areálu 
Hasičské zbrojnice Horažďovice, Loretská 235, Horažďovice pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského 
kraje, územní odbor Klatovy, Aretinova 129, Klatovy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

26. v záležitosti barokního glorietu ležícího severozápadně od Horažďovic:  

a) přijímá  cenovou nabídku firmy ŠUMAVAPLAN projekt s.r.o., Újezd 409/19, Praha 1, IČO 
03174298 (zhotovitel) na zpracování projektové dokumentace na opravu glorietu ležícího 
severozápadně od Horažďovic ve výši 145.000 Kč bez DPH (vč. DPH 175.450 Kč) a schvaluje 
uzavření příslušné objednávky 

b) schvaluje přesun 175.450 Kč z nespecifikované neinvestiční rezervy rozpočtu města na 
zpracování projektové dokumentace na opravu glorietu, který bude zahrnut do rozpočtového 
opatření č. 11 

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

27. schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v suterénu domu čp. 1061, ulice Palackého, Horažďovice 
a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   
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28. schvaluje změnu způsobu parkování změnou svislých dopravních značek na Mírovém náměstí a 
schvaluje technické podmínky pro výběr parkovacích automatů umístěných na Mírovém náměstí v 
Horažďovicích – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

29. schvaluje zadávací dokumentaci části nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Domov 
pro seniory Horažďovice – stavební část“ zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb. v otevřeném řízení, 
včetně příloh – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

30. v záležitosti stavby „Rekonstrukce WC ZŠ Komenského, Horažďovice“: 

a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce WC ZŠ 
Komenského, Horažďovice“ uzavřené se společností Stavební společnost H a T, spol. s r.o., 
Komenského 373, Strakonice, jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 
345.101 Kč  bez DPH (417.572,21 Kč včetně DPH) 

b) schvaluje přesun 417.580 Kč z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města na akci 
„Rekonstrukce WC ZŠ Komenského, Horažďovice“, který je zahrnut do rozpočtového opatření č. 
11 

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

31. doporučuje ZM schválit závazek majetkoprávního vypořádání připravované stavby „Úprava přechodů pro 
chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – změna přechodu č. 14, 04 a 05“ – křižovatka u 
Hlaváčků a potvrdit Prohlášení stavebníka č. 22/539/33200/2017 pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 
Plzeň, Hřímalého 37, Plzeň – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   

32. souhlasí s užitím znaku města Horažďovice pro KČT, odbor Horažďovice, IČO: 75052695 pro účely 
propagace akce „Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje“ v Horažďovicích dne 10.11.2018 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

33. neschvaluje mimořádný příspěvek příspěvkové organizaci ZUŠ Horažďovice ve výši 130.000 Kč na 
pořízení počítačů a notebooků k vybavení učeben počítačovou technikou v roce 2017, doporučuje ZUŠ 
zařadit požadavek na pořízení počítačové techniky do návrhu rozpočtu na rok 2018 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

34. bere na vědomí zprávu ředitele ZUŠ o odstranění nedostatků zjištěných inspekční činností ČŠI 
Plzeňským inspektorátem – za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města a MěÚ, odbor PPŠK  

35. bere na vědomí zápis z 23. jednání kulturní komise ze dne 07.06.2017 a zápis z 24. jednání kulturní 
komise ze dne 06.09.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

36. schvaluje uzavření smlouvy č. 41882017 s Plzeňským krajem (poskytovatel) č. 41882017 a městem 
Horažďovice  o poskytnutí účelové dotace ve výši 158.809  Kč na částečnou úhradu nákladů spojených se 
zajištěním poskytování pečovatelské služby prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních 
služeb v roce 2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

37. souhlasí se složením realizačního týmu projektu „Městský úřad Horažďovice - Profesionalita s lidskou 
tváří II.“ dle přílohy – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ   

38. v záležitosti Aquaparku Horažďovice schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zabezpečování 
podpůrně rehabilitačních programů poskytovaných pojištěncům České průmyslové zdravotní pojišťovny 
mezi městem Horažďovice a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou – za realizace usnesení 
zodpovídá organizační složka Aquapark   

39. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
             termíny jednání RM:                 09.10.2017  ve 14:00 hod. 

       23.10.2017  ve 14:00 hod. 
      06.11.2017  ve 14:00 hod. 
      20.11.2017  ve 14:00 hod. 
      04.12.2017  ve 14:00 hod. 
      18.12.2017  ve 14:00 hod. 
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                     termín jednání ZM:                   27.11.2017 v  18:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ  

 
   

 

 

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


