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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 69.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 23.10.2017 

 
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 68. schůze RM ze 
dne 09.10.2017  

2. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce 
lesní cesty Opěš, Horažďovice“ účastníka Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, Nýrsko, IČO: 64834042 za 
nabídkovou cenu 2.184.999 Kč bez DPH (2.643.849,67 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné 
smlouvy o dílo – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města            

3. v záležitosti připravované stavby „Rekonstrukce Peškovy ulice – Horažďovice“:  

a) schvaluje záměr směny mezi ………………. , …………….., Horažďovice (prvá smluvní strana) a 
městem Horažďovice (druhá smluvní strana), kdy město převede do vlastnictví ………… 
……………. nově oddělenou parcelu 219/37 zahrada o výměře 120 m2 v k.ú. Horažďovice a ……. 
…………… převede do vlastnictví města Horažďovice díl „a“ o výměře 170 m2 oddělený z p.č. 
219/30 a díl „b“ o výměře 7 m2 oddělený z p.č. 219/33 a tyto díly budou sloučeny do p.č. 219/30 
v k.ú. Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru 
směny 

b) schvaluje záměr zřízení předkupního práva k nově vzniklému pozemku p.č. 219/38 zahrada o 
výměře 95 m2 oddělenému z p.č. 219/32 v k.ú. Horažďovice pro Jana Pajera a pověřuje MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru zřízení předkupního práva 

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

4. doporučuje ZM projednat a schválit směnu sedmi osmin pozemku p.č. 1389/13 ostatní plocha ostatní 
komunikace o výměře 92 m2 v k.ú. Komušín z vlastnictví ……………  …………… , …………….., ………..  
do vlastnictví města Horažďovice a nově vzniklého pozemku p.č. 672/10 orná půda o výměře 82 m2 v k.ú. 
Komušín odděleného z p.č. 672/5 z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví …………. …………….., 
……………, ……… a schválit uzavření směnné smlouvy mezi …………… ……………, …………., 
………… (prvá smluvní strana) a městem Horažďovice (druhá smluvní strana) bez finančního vyrovnání – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. doporučuje ZM projednat a schválit směnu ideální poloviny pozemku p.č. 1389/12 ostatní plocha o 
výměře 177 m2 v k.ú. Komušín z vlastnictví ……….. ……….. , ……………..  do vlastnictví města 
Horažďovice a nově vzniklého pozemku p.č. 1182/2 orná půda o výměře 85 m2 v k.ú. Komušín 
odděleného z p.č. 1182 z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví ………… …………….. , 
……………..  a schválit uzavření směnné smlouvy mezi …………. ……………., ……………..  (prvá 
smluvní strana) a městem Horažďovice (druhá smluvní strana) bez finančního vyrovnání – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. v záležitosti pozemků v k. ú. Babín doporučuje ZM projednat a schválit:  

a) směnu pozemku p.č. 149/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 165 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic 
z vlastnictví manželů …………… a ………… ……….., ………….. (SJM) do vlastnictví města 
Horažďovice a zároveň převod nově vzniklé p.č. 130/51 zahrada o výměře 155 m2, nově vzniklé 
p.č. 364/14 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 30 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic 
z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví manželů ……..  a ……….. ………… , …………. 
(SJM) 
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b) uzavření směnné smlouvy mezi manželi ………….  a  ………….. …………… , …………….  (prvá 
smluvní strana) a městem Horažďovice (druhá smluvní strana) bez finančního vyrovnání 

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

7. schvaluje podání výpovědi z nájmu části pozemku p.č. 219/32 v k.ú. Horažďovice ………… ……………, 
…………….. , ………………….  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

8. schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a manželi …………  a ………….. 
………………., ………………..  (nájemce)  k části pozemku p.č. 605/1 o výměře cca 90 m2 v k.ú. 
Třebomyslice u Horažďovic s účinností od 01.11.2017 na dobu neurčitou a nájemné ve výši 7 Kč/m2 
pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. souhlasí s umístěním dvou odkládacích schránek pro doručovatele na pozemcích p.č. 1272/27 ostatní 
plocha ostatní komunikace, p.č. 2759/6 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Horažďovice v rozsahu 
dle zákresu, pro žadatele Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0010773 k akci „Horažďovice, 
Předměstí p.č. 1789, KT-kNN“ mezi městem Horažďovice (strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, Děčín-Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností Senergos, a.s., 
Družstevní 452/13a, Ostopovice k pozemku p.č. 1252/7 v k.ú. Horažďovice za jednorázovou náhradu ve 
výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

11. v bytových záležitostech:  

a) schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu obecního bytu č. ., ………………., Horažďovice s 
……………… …………… ke dni 31.10.2017 

b) schvaluje pronájem obecního bytu č. .., ………………….. , Horažďovice …………..  ……………, 
……………….. , …………… s platností od 01.11.2017 na dobu určitou do 31.12.2018 za nájemné 
ve výši 40,89 Kč/m2 

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

12. schvaluje pronájem obecního bytu č. .. (2+1), …………….., Horažďovice ………… ………… a ………. 
…………….., ………………,  ……………….. , s platností od 01.11.2017 na dobu určitou do 30.06.2019 za 
nájemné ve výši 40,89 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   

13. doporučuje ZM schválit OZV č. 3/2017 o místních poplatcích – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor finanční  

14. provádí rozpočtové opatření č. 13/2017, kterým se se zvyšují příjmy o 259.100 Kč a zvyšují výdaje o 
259.100 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

15. schvaluje zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2026 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

16. schvaluje úpravu finančního plánu ZŠ Blatenská pro rok 2017 a zařazení pořízení neinvestičního majetku 
z rezervního fondu příspěvkové organizace, a to projektoru k dotykové tabuli a 2 ks PC do výše 75.000 Kč 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

17. v záležitosti závazných ukazatelů:  

a) schvaluje splnění závazného ukazatele finančního plánu pro rok 2017 ZŠ Blatenská dle 
skutečnosti s tím, že výdajové závazné ukazatele byly nedočerpány ve výši 1.269,75 Kč, úspora 
bude ponechána v rozpočtu příspěvkové organizace 

b) schvaluje splnění závazných ukazatelů finančního plánu pro rok 2017 MŠ Loretská dle 
skutečnosti s tím, že výdajové závazné ukazatele byly nedočerpány ve výši 1.079 Kč, úspora 
bude ponechána v rozpočtu příspěvkové organizace a schvaluje výši příjmů („školného“) pro rok 



 3 

2017 MŠ Loretská dle skutečnosti s tím, že závazný ukazatel nebude splněn a chybějící příjmy 
budou řešeny navýšením příspěvku na provoz ve výši 34.000 Kč 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

18. schvaluje doplnění účelu dotace Miloslava Svatoše, Peškova 939, Horažďovice na pronájem sportovišť a 
schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního programu města 
Horažďovice „Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2017“ ze 
dne 26.04.2017  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

19. schvaluje uspořádání akce – Slavnostní otevření zrekonstruovaného náměstí na Mírovém náměstí dne 
28.10.2017 včetně kulturního programu a ohňostroje a schvaluje vstup zdarma do Městského muzea 
Horažďovice dne 28.10.2017  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

20. v záležitosti kácení zeleně schvaluje kácení 4 ks douglasky, 3 ks cypřiše a 1 ks jalovce v parčíku u kašny 
ve Veřechově na parcele č. 1543/1 v k. ú. Veřechov – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Technické služby  

21. schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva kultury ČR „Podpora projektů 
k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993)“ pro rok 2018 organizační složkou 
Městské muzeum – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka MěM  

22. stanoví plat ředitelkám příspěvkových organizací Bc. Lucii Listopadové, Bc. Jitce Černé, Mgr. Marcele 
Šmrhové, Mgr. Jaroslavě Šimkové a řediteli Mgr. Martinu Petrusovi dle přílohy č. 1 návrhu usnesení a 
vydává platové výměry s účinností od 01.11.2017 v souladu s nařízením vlády č. 340/2017 Sb., kterým se 
mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  

23. v bytových záležitostech:  

a) schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu obecního bytu č. .. , ………….. , Horažďovice 
s …………. …………………..  ke dni 31.10.2017 

b) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ……………., Horažďovice ……………,…………..,                      
…………….. s platností od 01.11.2017 na dobu určitou do 31.12.2018 za nájemné ve výši 40,89 
Kč/m2 

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

24. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava poutní kaple Sv. Anny“ uzavřené s firmou 
Stavební společnost H&T spol. s.r.o., Komenského 373, Strakonice, IČO: 45023522. Dodatek se týká 
změny smluvní ceny o navýšení 86.216 Kč bez DPH (104.321 vč. DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

25. schvaluje návrh na prohlášení věci za kulturní památku: Židovský hřbitov na Loretě v Horažďovicích – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

26. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka SAP spol. s r.o., Snět 24, Dolní Kralovice, IČO: 
47543442 na dodávku komunálního manipulátoru s příslušenstvím za nabídkovou cenu 1.095.000 Kč bez 
DPH (1.324.950 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné kupní smlouvy – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Technické služby  

27. v záležitosti akce: „Nákup komunálního vozidla s příslušenstvím“ pro organizační složku Technické služby: 

a) ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr dodavatele zadávané dle § 31 výjimky pro 
veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. schválenou usnesením  
68. RM, bod 34, ze dne 09.10.2017 

b) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele 
zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 
Sb. 

c) schvaluje návrh kupní smlouvy  
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d) schvaluje seznam potencionálních uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky  

e) stanovuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Michael Forman – starosta, Marcela Benešová - 
vedoucí TS,  Roman Berger - technik TS 

28. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
           termíny jednání RM:         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. 
    
                  termín jednání ZM:             27.11.2017 v  18:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ 
 

          Café dialog    06.12.2017 v  18:00 hod.  
 

 

 

 

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

 

 


