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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 72.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 04.12.2017 

 
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 71. schůze RM 
ze dne 20.11.2017  

2. v záležitosti směny pozemků v k. ú. Babín doporučuje ZM:  

a) projednat a schválit záměr směny 1/3 st.p.č. 50 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 75 m2, 1/3 
st.p.č. 47 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic ze 
spoluvlastnictví  ……………… , …………….. , ………………. do vlastnictví města Horažďovice, 
záměr směny 1/3 st.p.č. 50 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 75 m2, 1/3 st.p.č. 47 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 10 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic ze spoluvlastnictví ……………….., 
……………….., ………………  do vlastnictví města Horažďovice a zároveň převod p.č. 364/11 
zahrada o výměře 70 m2, p.č. 149/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 165 m2, část p.č. 364/4 
ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 26 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic z vlastnictví 
města Horažďovice do spoluvlastnictví  ……………………. a ……………………  (každému jednu 
ideální polovinu) 

b) projednat a schválit uzavření směnné smlouvy mezi městem Horažďovice a spoluvlastníky 
……………………, ………………, ……………… a  …………. , ………………., …………………   

c) pověřuje MeÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny 

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

3. doporučuje ZM  projednat a schválit: odkup pozemků p.č. 2660/8 ostatní plocha silnice o výměře 459 m2, 
p.č. 2660/89 ostatní plocha silnice o výměře 20 m2, p.č. 2722/13 ostatní plocha ostatní komunikace o 
výměře 270 m2 v k.ú. Horažďovice od Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského 
622/11, Praha 6 – Řepy za cenu 50.840 Kč + náklady s prodejem související a schválit kupní smlouvu č. 
379602017 mezi Státním statkem Jeneč, státním podnikem v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6 – 
Řepy (prodávající) a městem Horažďovice (kupující) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

4. v záležitosti žádosti Mileny Urbanové: 

a) neschvaluje záměr pronájmu části p.č. 178/1 o výměře 92 m2 v k.ú. Horažďovice 

b) schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2808 ostatní plocha o výměře 190 m2 v k.ú. Horažďovice 
a uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Milenou Urbanovou, 
Komenského 747, Horažďovice (nájemce) na dobu určitou od 05.12.2017 do 31.12.2017 a 
nájemné ve výši 9 Kč/m2 pozemku + DPH v zákonem stanovené sazbě (celkem 2.069 Kč s DPH). 

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

5. bere na vědomí  oznámení Státního pozemkového úřadu, Náměstí Generála Píky 8, Plzeň o nevyhovění 
žádosti k bezúplatnému převodu pozemků p.č. 1544/3, p.č. 2691/4 v k.ú. Horažďovice, jelikož město 
nesplňuje podmínky tohoto převodu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

6. jmenuje členy hodnotící komise nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Domov pro 
seniory, Horažďovice“ zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v otevřeném 
řízení dle návrhu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
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7. doporučuje ZM schválit ideový záměr revitalizace areálu Přírodovědné stanice dle žádosti Domu dětí a 
mládeže, Zámek 11, Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

8. schvaluje uložení kabelů NN do pozemků města parc. č. 1130/8, p.č. 1149/1, p.č. 2402 v k.ú. Zářečí u 
Horažďovic dle žádosti společnosti SPIE Elektrovod, a.s., Plzeň  a schvaluje   uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-0012479/1 k akci 
„Horažďovice, KT, Zářečí p.č. 326 – NN“ mezi městem Horažďovice (budoucí povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností SPIE 
Elektrovod a.s., Provozovna Plzeň, Guldenerova 2, Plzeň (budoucí oprávněná) – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje  uložení kabelů NN do pozemků města p.č. 1510/27, p.č. 2681/7, p.č. 2681/6, p.č. 1497/38, p.č. 
1484/2, p.č. 1484/27, p.č. 1484/33, p.č. 1484/32, p.č. 1484/31, p.č. 1484/15, p.č. 1484/35, p.č. 1483/14, 
p.č. 1484/21, p.č. 1484/14, p.č. 1483/1, p.č. 1480/1, p.č. 1480/5 v k.ú.  Horažďovice dle žádosti 
společnosti Montprojekt, a.s., Arnošta z Padubic 2082, Pardubice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-0006689/SOBS VB/2 k akci 
„Horažďovice, KT, Konako-Vodárna ČSD – propojení VN“ mezi městem Horažďovice (budoucí povinná) a 
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci 
společností Montprojekt, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice (budoucí oprávněná) – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. schvaluje uložení kabelů VN do pozemků města parc. č. 2706/8, p.č. 891/7 v kat. úz. Horažďovice dle 
žádosti společnosti Montprojekt, a.s., Skladová 4, Plzeň 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 materiálu shodného se stávajícím a budou protokolárně předány zástupci Technických služeb 
Horažďovice, o započetí prací bude informován nájemce pozemku ……………. ………… , …………….., 
……………– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje dodatečně umístění stavby kůlny k čp. 544 v Okružní ulici na pozemku p.č. 1144/20 v k.ú 
Horažďovice dle žádosti …………. …….., ……………….  za podmínky, že střešní konstrukce nebude 
přesahovat hranici pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

12. souhlasí se stavbou oplocení pozemku p.p.č. 2775/19 v k.ú. Horažďovice dle žádosti ………………., 
…………….., ………………..  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

13. v záležitosti realizace stavby „Rekonstrukce kotelen – ZŠ Blatenská, DPS 1061“:     

a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce kotelen – 
ZŠ Blatenská, DPS 1061“ uzavřené se společností Šafinvest, s.r.o., Kollárova 511, Písek, jehož 
předmětem je změna rozsahu díla a lhůt plnění a navýšení ceny o 112.246 Kč + DPH 

b) schvaluje přesun 135.817,66 Kč vč. DPH z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města, 
který bude zahrnut do 16. rozpočtového opatření 

c) neschvaluje prominutí smluvní pokuty za nesplnění lhůty pro dokončení a předání díla 

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

14. souhlasí s úplnou uzavírkou silnice III/17212 Boubín – Veřechov – hranice kraje a vedením objízdné trasy 
v termínu od 05.12.2017 do 12.12.2017 z důvodu prováděné opravy výše uvedené komunikace – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

15. neschvaluje úpravu stávajícího dopravního značení zjednosměrněním části ul. Karla Němce v úseku od 
Plzeňské ulice po odbočku k Loretě a  doporučuje žadateli vyřešit připojení pozemku parc. č. 795/2 v k.ú. 
Horažďovice jinou úpravou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

16. schvaluje uzavření nových nájemních smluv týkajících se pronájmu  nebytových   prostor Palackého 
1061, Loretská 1069, 1071, Horažďovice mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Oblastní charitou 
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Horažďovice, se sídlem Palackého 1061, Horažďovice (nájemce), kterými se upravuje nájemní vztah dle 
zákona č. 89/2012 Sb., výměry a názvy  pronajatých prostor  a výše nájemného na 300 Kč/m2/rok 
s platností od 01.01.2018; nájemní vztah přitom zůstává zachován – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

17. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (2+1), ………………. , Horažďovice s ………….. 
…………….. ke dni 31.12.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

18. v záležitosti pronájmu obecního bytu schvaluje: 

a) dohodu o ukončení smlouvy o nájmu obecního bytu č. .. (1+1), ………………, Horažďovice 
…………………… ke dni 31.12.2017  

b) pronájem obecního bytu č. .. (1+1),  ………………… , Horažďovice ………….. …………, 
………………….., Horažďovice s platností od 01.01.2018 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  

19. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ……………., Horažďovice ………….. …………….., ……………. na 
dobu určitou od 01.01.2018 do 31.01.2018 za nájemné ve výši 40,89 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 
2018 ve výši 5,80 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

20. v záležitosti analýzy potenciálu úspor realizovaných metodou EPC: 

a) bere na vědomí „Analýzu vhodnosti uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v majetku města 
Horažďovice“  

b) neschvaluje finanční spoluúčast města při realizaci opatření formou metody EPC  

c) neschvaluje realizaci navržených opatření formou metody EPC 

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

21. v záležitosti akce „Zvýšení energetických úspor DPS 1061, Horažďovice“:  

a) schvaluje uzavření smlouvy mezi Jiřím Urbánkem, Hraniční 70, Přední Ptákovice, Strakonice na 
vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti za nabídkovou 
cenu 197.000 Kč bez DPH (238.370 Kč vč. DPH) za vypracování projektové dokumentace a 
jednotkovou cenu 300 Kč bez DPH/hod (363 Kč vč. DPH/hod) a 450 Kč bez DPH/cesta (544,50 Kč 
vč. DPH/cesta) za výkon autorského dozoru projektanta   

b) ukládá náklady ve výši 261.965 Kč vč. DPH zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok 2018 případně 
do pravidel rozpočtového provizoria na rok 2018 

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

22. z důvodu provedené rekonstrukce Mírového náměstí v Horažďovicích schvaluje vyřazení chodníku na 
Mírovém náměstí, inv.č. 204000000183, za pořizovací cenu 216.412 Kč, místní komunikace na Mírovém 
náměstí, inv.č. 204000000032, za pořizovací cenu 588.824 Kč, veřejného osvětlení, inv.č. 293100000043, 
za pořizovací cenu 1.200 Kč z evidence majetku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

23. schvaluje vyřazení osobního automobilu Škoda Fabia za pořizovací cenu 296.205 Kč,  inv.č. 
271000002002 z evidence majetku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor správní 

24. provádí rozpočtové opatření č. 16/2017, kterým se se zvyšují příjmy o 290.580 Kč a zvyšují výdaje o 
290.580 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

25. schvaluje dotaci Danielovi Motlíkovi, T.G.Masaryka 23, Sušice, IČO 04974221 na provoz pojízdné 
prodejny v měsících listopad - prosinec 2017 ve výši 9.167 Kč a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční 

26. schvaluje termíny pro konání svatebních obřadů na radnici a na zámku v Horažďovicích  na rok 2018 dle 
přílohy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor správní 
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27. v záležitosti odprodeje vytěženého dřeva z  městských lesů:  

a) schvaluje kupní smlouvu č. 217010843/4 - Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., Hradec 
Králové 1, Malé náměstí 111, IČO 60913827, DIČ: CZ60913827, konečný příjemce Klaus Timber 
a.s. 

b) schvaluje kupní smlouvu č. 217010934/4, Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., Hradec 
Králové 1, Malé náměstí 111,  IČO 60913827, DIČ: CZ60913827, konečný příjemce Pfeifer Holz 
s.r.o. 

c) schvaluje kupní smlouvu č. 217010874/4, Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., Hradec 
Králové 1, Malé náměstí 111,  IČO 60913827, DIČ: CZ6091382,  konečný příjemce Holzwerke 
Weinzierl  

d) schvaluje kupní smlouvu č. 217010840/4, Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., Hradec 
Králové 1, Malé náměstí 111, IČO 60913827, DIČ: CZ60913827, konečný příjemce Stora Enso 
Wood Products Planá s.r.o. 

e) pověřuje starostu města Ing. Michaela Formana k uzavření a podpisu kupních smluv   

f) pověřuje revírníka  Tomáše Němce na základě těchto smluv k prodeji vytěženého dřeva 

 – za realizaci usnesení zodpovídá složka Technické služby  

28. v záležitosti kácení zeleně bere na vědomí havarijní kácení 2 ks vrby u náhonu na „Jarově“ na parcele         
č. 2764/42 v k. ú. Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá složka Technické služby   

29. schvaluje projekty Městské knihovny Horažďovice Děti a čtení 2018 a Seniorům Dokořán 2018 
v programu MK ČR Knihovna 21. století  za realizaci –  usnesení zodpovídá organizační složka Městská 
knihovna  

30. schvaluje termíny kulturních akcí v roce 2018 pořádaných a organizovaných městem Horažďovice – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor památkové péče, školství a kultury 

31. schvaluje poskytnutí 500 ks volných vstupenek v režimu 1 + 1 do Aquaparku Horažďovice, určených pro 
veřejnost pro rok 2018  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor památkové péče, školství a kultury 

32. schvaluje poskytnutí sponzorského daru Oblastní charitě Horažďovice – 220 ks volných vstupenek pro 
děti do 15 let na jednu hodinu do Aquaparku Horažďovice účelově pro děti účastnící se Tříkrálové sbírky 
2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor památkové péče, školství a kultury 

33. schvaluje konání akce rozdávání betlémského světla skautskou skupinou Junák – Svaz skautů a skautek 
ČR, středisko Prácheň Horažďovice a postavení  tee-pee v prostoru před Červenou bránou dne 
23.12.2017 v době od 14:00 do 17:00 hod. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor památkové 
péče, školství a kultury 

34. jmenuje na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, členy školské rady za 
zřizovatele – Ing. Hana Kalná, Ing. Marie Velková, Bohuslava Kodýdková pro školskou radu při ZŠ 
Komenského, ZŠ Blatenská a bere na vědomí zápis o průběhu a výsledku voleb do školské rady při ZŠ 
Komenského a ZŠ Blatenská – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

35. schvaluje u ZŠ Blatenská odpisové plány pořízeného dlouhodobého hmotného majetku – interaktivní 
tabule v pořizovací hodnotě 101.097 Kč, s dobou odpisování 10 let (CZ-CPA 26.40.34) a keramická pec 
v pořizovací hodnotě 60.054 Kč, s dobou odpisování 20 let (CZ-CPA 28.21.13). Odpisy provedené 
v letošním roce ve výši 7.649 Kč bude příspěvková organizace krýt ze schváleného neinvestičního 
příspěvku na rok 2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

36. schvaluje poskytnutí dotace na zajištění dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti pro dopravní 
výuku a výcvik žáků ZŠ v působnosti MěÚ Horažďovice ve výši 10.000 Kč, uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Horažďovice a státní příspěvkovou organizací – Centrum 
služeb pro silniční dopravu, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  Praha 1 a zahrnutí do rozpočtu na rok 
2018 částku 10.000 Kč na aktivity BESIP pro základní školy v působnosti MěÚ Horažďovice – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 
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37. schvaluje splnění závazných ukazatelů finančního plánu pro rok 2017 Křesťanská MŠ s tím, že výdajový 
závazný ukazatel na šatnové regály bude zrušen, do finančního plánu na rok 2017 bude zařazeno 
pořízení zábradlí a nákup keyboardu, výše příspěvku na rok 2017 zůstane nezměněna. Výdajový závazný 
ukazatel – škrabka do ŠJ - byl nedočerpán ve výši 1.276,50 Kč, úspora bude ponechána v rozpočtu 
příspěvkové organizace a schvaluje výši příjmů („školného“) pro rok 2017 Křesťanské MŠ dle skutečnosti 
s tím, že závazný ukazatel bude splněn a zvýšené příjmy budou ponechány v rozpočtu organizace – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

38. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  

termíny jednání RM: 18.12.2017 ve 14:00 h 
    15.01.2018 ve 14:00 h 
    29.01.2018 ve 14:00 h 
    12.02.2018 ve 14:00 h 
    26.02.2018 ve 14:00 h    
    12.03.2018 ve 14:00 h 

26.03.2018  ve 14:00 h 
 
termín jednání ZM: 27.12.2017  v 18:00 h ve velké zasedací místnosti MěÚ 
    26.02.2018  v 18:00 h ve velké zasedací místnosti MěÚ 

 
 
 
 

 

 

 

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

 

 

 

 


