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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 71.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 20.11.2017 

 
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  ze 70. schůze RM 
ze dne 06.11.2017  

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

a) revokuje usnesení 69. RM ze dne 23.10.2017, bod č. 3 

b) schvaluje záměr směny mezi …………..…………….. , …………. , ……………  a městem 
Horažďovice, kdy město převede do vlastnictví ……… ………….  nově oddělenou parcelu p.č. 
219/37 zahrada o výměře 120 m2 v k.ú. Horažďovice a spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 z nově 
oddělené parcely p.č. 219/38 zahrada o výměře 95 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 

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

3. schvaluje uzavření smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje v záležitosti 
stavby „Rekonstrukce Peškovy ulice“ mezi městem Horažďovice a Správou a údržbou silnic Plzeňského 
kraje, p.o., Škroupova 18, Plzeň,  jejímž předmětem je stanovení podmínek prací v komunikaci na části 
pozemku p.č. 2730/9 a 2756/17 v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

4. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících mezi městem Horažďovice a GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem v záležitosti stavby 
„Revitalizace sídliště „Šumavská - Pod Vodojemem“ v Horažďovicích – II. - IV. etapa“ a na náklady města 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. bere na vědomí oznámení Zeměměřického úřadu, Pod sídlištěm 9, Praha 8 o výkonu topografických 
prací pro aktualizaci ZABAGED v listopadu a prosinci roku 2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje uložení kabelů NN do pozemků města p. č. 2745/12, 2745/13, 2745/18, 2745/14  a pilíř na 
parcele č. 238/85 a 238/87 vše v k. ú. Horažďovice dle žádosti ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené 
společností ProjektEL, s.r.o., Masarykova 436, Klatovy za podmínky, že bude uzavřena smlouva o 
budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene, prostor staveniště bude protokolárně převzat zhotovitelem 
stavby od zástupce Technických služeb Horažďovice, po dokončení stavby budou povrchy obnoveny 
z jednoho materiálu a budou protokolárně předány zástupci Technických služeb Horažďovice – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 0265/22-540/33200/2017 mezi 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 4 (strana 
povinná) a městem Horažďovice (strana oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 55.324,64 Kč 
včetně DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. v záležitosti ukončení dodávky analogového TV signálu (kabelová televize): 

a) bere na vědomí   výpověď smlouvy o hromadném výběru poplatků  ve znění dodatků č. 1 až 5 
podanou společností UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, Praha 4, IČO 00562262 
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b) schvaluje  uzavření Dohody  o ukončení smlouvy o hromadném výběru poplatků ve znění 
dodatků   č. 1 až 5 k  31.12.2017 mezi   městem Horažďovice a společností  UPC Česká 
republika, s.r.o., Závišova 5, Praha 4, IČO 00562262 

c) schvaluje uzavření Kupní smlouvy  na odkup technologie domovního kabelového rozvodu 
umístěné v domech ve vlastnictví města Horažďovice mezi městem Horažďovice a společností  
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, Praha 4, IČO 00562262 za celkovou kupní cenu 630 Kč 
bez DPH (762,30 Kč včetně DPH) 

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

9. schvaluje pronájem části nebytových prostor v prvním podzemním podlaží zámeckého pivovaru čp. 1079 
na st.p.č. 7/3 o výměře 552,2 m2 v k.ú. Horažďovice za účelem pořádání akce PEKLO HD na dobu určitou 
od 20.11.2017 do 04.12.2017 za nájemné ve výši 1.000 Kč, schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi 
městem Horažďovice (pronajímatel) a Tyjátrem Horažďovice z. s., Palackého 932, Horažďovice (nájemce) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. schvaluje záměr pronájmu části p.č. 1104/2 sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 26 m2 v k.ú. 
Zářečí u Horažďovic včetně nemovitosti (stará loděnice) bez č.p./č.e. nezapsané v katastru nemovitostí za 
účelem zřízení základny pro vodácký oddíl a pověřuje MěÚ,  odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

11. schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní  smlouvě na prostor sloužící k podnikání mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) a Bc. Petrem Horejšem, Čímice 99 a 
Zdeňkem Zoubkem, Komenského 953, Horažďovice,  nájemci  nebytových  prostor  Mírové náměstí 4, 
Horažďovice (rychlé občerstvení), jehož předmětem je doplnění nájemní smlouvy o dalšího nájemce Mgr. 
Pavla Horejše, Čimice 99 –  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

12. doporučuje ZM: 

1) schválit pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018: 
  Město Horažďovice bude hradit pouze:  

a) platby základních provozních výdajů nutných k zajištění plynulosti hospodaření města, jeho 
organizačních složek a příspěvkových organizací, a výdajů, které jsou smluvně podloženy a 
smlouvy byly projednány v radě města nebo zastupitelstvu města. Tyto výdaje zahrnují též dotace 
na zajištění pečovatelské služby v roce 2018, Ševčíkovy hudební večery 2018 

b) výdaje na opravy spojené s odstraněním nenadálého havarijního stavu 

c) výdaje na investice a opravy: 

o Domov pro seniory  
o Rekonstrukce sokolovny 
o Kino – digitalizace a modernizace 
o Kino – revitalizace 
o Snížení energetické náročnosti DPS 1061 
o Oprava fasády a střechy čp. 19 
o Bytový dům č.p.67 oprava střechy, výměna oken a zateplení stropu 
o Oprava střechy kulturního domu 
o ZŠ Komenského - rekonstrukce WC – II. etapa 
o MŠK – adaptace bytu a přístavba třídy 
o MŠL – rekonstrukce WC – II. etapa (učebnový pavilon) 
o Zámek – severní okno kaple 
o Zámek – revitalizace parkánu 
o Oprava kaple Sv. Vojtěcha 
o Veřechov – oprava hasičárny 
o Oprava chodníků 2018 
o Mobilita pro všechny – úprava přechodu u Hlaváčků a v Jiráskově ulici 
o Kanalizace a vodovod Plzeňská 
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o majetek obce, opravy, údržba, pasporty, požárně-bezpečnostní řešení, audity, revize, 
posouzení energetické náročnosti budov 

                vše do maximální výše 130 mil. Kč celkem, 
d)  organizační složka Technické služby  

o nákup čelního nakladače MK do výše 2 mil. Kč 
o nákup nákladního automobilu do výše 1,85 mil. Kč 
o nákup komunálního vozidla s příslušenstvím pro zimní údržbu MK výše 2 mil. Kč 
o rekonstrukce lesní cesty Honov 6,2 mil. Kč 
o rekonstrukce lesní cesty Opěš 2,65 mil. Kč 

e) nákup pozemků v Předměstí od ČD 

                   f) výdaje v oblasti kultury do 200.000 Kč 

2) pověřit radu města uzavřením smluv nebo objednávek na výše uvedené výdaje, které budou 
financovány z rozpočtového provizória 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

13. provádí rozpočtové opatření č. 15/2017, kterým se zvyšují příjmy o 720 Kč a zvyšují výdaje o 720 Kč – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

14. doporučuje ZM: 

a) schválit  čerpání rozpočtu k 31. 10. 2017 

b) vzít na vědomí rozpočtová opatření roku 2017 č. 11/2017-15/2017 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

15. doporučuje ZM schválit: 

a) dotaci Oblastní charitě Horažďovice IČO 66344999 ve výši 1.500.000 Kč na zajištění 
pečovatelské služby v roce 2018 

b) uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

16. doporučuje ZM schválit  rozpočet DSO Radina na rok 2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor finanční  

17. doporučuje ZM schválit Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných úvěrů z Fondu 
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 09.11.2017,  tj.: schválit uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 
…………… ………….. , ………….. , …………….  úvěr ve výši 100 tis. Kč se splatností 5 let a úrokovou 
sazbou 1% p.a.  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

18. schvaluje uzavření 8 smluv o běžném účtu číslo 981224-0821898399/0800, 009208-0821898399/0800, 
000182-0821898399/0800, 000107-0821898399/0800, 27-0821898399/0800, 19-0821898399/0800, 
0821898399/0800 a 0821173339/0800 s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO: 
45244782  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční    

19. doporučuje ZM schválit dotaci ve výši 148.400 Kč spolku Hudba bez hranic, z.s, IČO: 26555131 na 
Ševčíkovy hudební večery v roce 2018 a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

20. schvaluje dar spolku ZO ČSOP Spálené Poříčí, p. s., IČO: 00519308 na financování zajištění provozu 
záchranné stanice (veterinární ošetření zvířat a krmivo pro zvířata) ve výši 3.000 Kč a schvaluje uzavření 
darovací smlouvy o poskytnutí daru – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP   

21. schvaluje poskytnutí věcných darů v celkové hodnotě 4.750 Kč, jako ocenění práce u JPO III SDHO 
Horažďovice, JPO V SDHO Boubín a JPO V SDHO Komušín členům: (…………… , …………… , 
…………., ………………, ……………. , ……………….. , ……………… , ……………..  – všichni JPO III 
SDHO Horažďovice, ……………   a ………………..  – oba JPO V SDHO Boubín, …………….. a 
…………….. – oba JPO V SDHO Komušín) a vyslovuje jmenovaným  poděkování za jejich činnost ve 



 4 

funkci u JPO III SDH Horažďovice, JPO V SDHO Boubín a JPO V SDHO Komušín. Pověřuje realizací 
nákupu věcných darů a jejich předání pracovníka bezpečnosti, OUI a krizového řízení – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

22. schvaluje uzavření Městské knihovny Horažďovice v době 27.12.2017– 29.12.2017  a omezení provozní 
doby dne 22.12.2017 do 16.00 hod. – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská 
knihovna   

23. schvaluje  uzavření smlouvy o jednorázovém využití Aquaparku ve dnech 09.12.2017 a 10.12.2017  
pojištěncům České průmyslové zdravotní pojišťovny – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Aquapark  

24. doporučuje ZM projednat a schválit stanovy DSO Horažďovicko, IČO: 02270935  – za realizaci usnesení 
zodpovídá starosta města  

25. doporučuje ZM schválit program 16. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu: Mgr. Naděždu 
Chládkovou, Ing. Miloslava Chlana a návrhovou komisi: Pavla Jánského, Josefa Chalupného – za 
realizaci usnesení zodpovídá starosta města  

26. doporučuje ZM:  

a) schválit v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. n) a § 72 odst. 2  zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích a v souladu s  Nařízením vlády č. 318/2017 Sb.,  o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků výši měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města 
Horažďovice za výkon funkce dle přílohy č. 1 s platností od 01.01.2018   

b) schválit v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, neuvolněným členům Zastupitelstva města Horažďovice, kteří jsou 
oprávněni k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, odměnu ve výši 
300 Kč za jeden obřadní den, maximálně však 2.000 Kč měsíčně, s účinností od 01.01.2018 

c) v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce se stanovuje 
odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady obce a předsedy nebo členů 
výboru/komisí. Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 2 odměny za výkon funkce 
s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem obce  

d) v případě, že výbor/komise v příslušném měsíci nevykáže činnost a činnost nebude průkazně 
doložena, náleží neuvolněnému členu Zastupitelstva města Horažďovice pouze odměna za výkon 
člena rady města nebo za výkon člena zastupitelstva města bez výkonu funkce 

e) odměna bude poskytována ode dne 01.01.2018 do konce volebního období. V případě nástupu 
náhradníka na uprázdněný mandát zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne 
složení slibu. V případě budoucích změn obsazení jednotlivých funkcí, bude odměna 
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce 

– za realizaci usnesení zodpovídá starosta města a tajemnice MěÚ  

27. v záležitosti kácení:  

a) schvaluje kácení 1500 m2 náletových dřevin u potůčku pod kaplí Svatá Anna na pozemcích p. č. 
191/1, 191/11, 191/12, 191/13, 191/14, 191/15, 191/16 v k. ú. Svaté Pole u Horažďovic a na 
pozemcích p.č.  1740/4 a 1741 v k. ú. Horažďovice 

b) schvaluje kácení 1 ks douglasky u cesty k vodárně ve Veřechově na pozemku p. č. 1543 v k.ú. 
Veřechov 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 
 

28. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
          termíny jednání RM: 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 
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          Café dialog  06.12.2017 v  18:00 hod. 
 
 
 

 

 

 

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

 

 

 

 


