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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 73.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 18.12.2017 

 
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 72. schůze RM 
ze dne 04.12.2017  

2. v záležitosti akce „Rekonstrukce sokolovny Horažďovice“: 

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zpracovatele 
projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné 
zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. 

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

c) stanovuje hodnotící komisi dle návrhu 

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

3. v záležitosti akce „MŠK – adaptace bytu a přístavba třídy“:  

a) schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce „MŠK – adaptace bytu a přístavba třídy“ zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 
Sb. ve zjednodušeném podlimitním řízení 

b) schvaluje seznam potencionálních dodavatelů určených k obeslání výzvou dle návrhu 

c) jmenuje hodnotící komisi dle návrhu 

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

4. v záležitosti akce „Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – mobilita pro 
všechny – změna přechodu č. 04 a 14“: 

a) schvaluje uzavření smlouvy mezi společností Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, Nýrsko, IČO: 
64834042 na stavební realizaci akce za nabídkovou cenu 964.800,24 Kč bez DPH (1.167.408,29 
Kč vč. DPH) 

b) ukládá náklady ve výši 1.167.409 Kč vč. DPH zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok 2018  

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

5. v záležitosti pozemku p.č. 364/4 v k.ú. Babín u Horažďovic doporučuje ZM neschválit odprodej části 
pozemku p.č. 364/4 o výměře 12 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic ………… ……………  – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. v  záležitosti pozemku v k.ú. Zářečí u Horažďovic doporučuje ZM: 

a) schválit odkup pozemku p.č. 1052/28, ostatní plocha silnice o výměře 149 m2 v k.ú. Zářečí u 
Horažďovic od společnosti ZETES BETON s.r.o., K Letišti 532, Klatovy za cenu 100 Kč/m2 
pozemku včetně 21% DPH 

b) schválit uzavření kupní smlouvy mezi společností ZETES BETON s.r.o., K Letišti 532, Klatovy 
(prodávající) a městem Horažďovice (kupující) 

      – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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7. odkládá rozhodnutí týkající se nabytí uhelny nacházející se pod pozemkem p.č. 832/2 v k.ú. Horažďovice 
formou daru od Společenství vlastníků jednotek domu čp. 781-782 Pod Vodojemem, Horažďovice – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. v záležitosti historické vodovodní přípojky na pozemku p.č. 31/1 v k.ú. Boubín:  

a) schvaluje uznání vlastnictví …………… ………………  k historické vodovodní přípojce pro dům 
čp. 13 v Boubíně 

b) schvaluje uzavření smlouvy o právu umístit stavbu na cizím pozemku mezi městem Horažďovice 
a …………….. ………………… 

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

9. v záležitosti pozemků v k.ú. Horažďovice doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy 
mezi ………………, ……………….. a městem Horažďovice, kdy město převede do vlastnictví ………….. 
…………….. nově vytvořenou p.č. 219/37 zahrada o výměře 120 m2 a spoluvlastnický podíl ve výši jedné 
desetiny nově vytvořeného pozemku p.č. 219/38 zahrada o výměře 95 m2 v k.ú. Horažďovice a ………… 
…………. zároveň převede do vlastnictví města pozemek p.č. 219/30 zahrada o výměře 177 m2 v k.ú. 
Horažďovice, složený z dílu „a“ o výměře 170 m2 odděleného z p.č. 219/30 a dílu „b“ o výměře 7 m2 
odděleného z p.č. 219/33 v k.ú. Horažďovice a doplatkem pro ………… …………… ve výši 728,30 Kč/m2 
pozemku včetně DPH, celkem 34.594 Kč včetně DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

10. schvaluje záměr směny části p.č. 29/1 ostatní plocha o výměře cca 440 m2 v k.ú. Boubín z vlastnictví 
města do vlastnictví ………… …………… , za pozemek p.č. 264/7 trvalý travní porost o výměře 669 m2 
v k.ú. Boubín z vlastnictví ………… ……….. do vlastnictví města Horažďovice a pověřuje MěÚ,  odbor 
investic, rozvoje a majetku města vyhotovením geometrického plánu na rozdělení p.č. 29/1 v k.ú. Boubín 
včetně zřízení věcného břemene pro kanalizaci, zveřejněním záměru směny části p.č. 29/1 za p.č. 264/7 
v k.ú. Boubín – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Domem dětí a mládeže, 
Zámek 11, Horažďovice (nájemce) na pronájem části p.č. 1104/2 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k.ú. 
Zářečí u Horažďovic včetně stavby loděnice bez č.p./č.e. nezapsané v katastru nemovitostí za nájemné ve 
výši 500 Kč/rok s účinností od 01.01.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města  

12. schvaluje přílohu SPU 587935/2017/504100/Bali/33771203 podle ust. § 6 zákona č. 503/2012 Sb., o 
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 8, Plzeň 
týkající se pozemků p.č. 812 orná půda o výměře 4 402 m2, p.č. 813 orná půda o výměře 1 223 m2, p.č. 
816 orná půda o výměře 1 800 m2, p.č. 817 orná půda o výměře 1 575 m2 v k.ú. Komušín – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje pronájem části nebytových prostor o výměře 15,68 m2  ve druhém nadzemním podlaží Komušín 
69  Spolku Přátel Komušína, se sídlem Horažďovice - Komušín 69 za účelem skladu s platností od 
01.01.2018 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 200 Kč/rok, schvaluje 
uzavření příslušné nájemní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

14. schvaluje uzavření splátkového  kalendáře  pod  ztrátou výhody splátek  s ………. ………….. , nájemkyní 
prostor sloužících k podnikání Mírové náměstí 11, Horažďovice (prodejna ZVEREX) na úhradu dlužného 
nájemného, úhrad za plnění poskytována s užíváním prostor a příslušného úroku z prodlení ve  výši  
2.000 Kč/měsíc vždy k 25. dni běžného  kalendářního  měsíce, poprvé  v lednu 2018 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. …  (0+1), Palackého 1061, Horažďovice 
s ………….. …………................. ke dni 31.12.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

16. provádí rozpočtové opatření č. 17/2017, kterým se zvyšují příjmy o 1.055.610 Kč a zvyšují výdaje o 
1.055.610 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
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17. schvaluje dodatek ke smlouvě o zajišťování pečovatelské služby ze dne 16.12.2015 s Oblastní charitou 
Horažďovice, Palackého 1061,  Horažďovice, IČO 66344999, kterým se zvyšuje roční nájemné movitých 
věcí z 1 Kč + DPH na 10.000 Kč + DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

18. v záležitosti příspěvkových organizací: 

a) schvaluje rozpočty na rok 2018  - Křesťanské MŠ s příspěvkem ve výši 750.000 Kč,  MŠ 
Loretská s příspěvkem ve výši 950.000 Kč, ZŠ Blatenská s příspěvkem ve výši 3.150.000 Kč, ZŠ 
Komenského s příspěvkem ve výši 2.950.000 Kč, ZUŠ s příspěvkem ve výši 150.000 Kč 

b) schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 - Křesťanské MŠ, MŠ Loretská, ZŠ 
Komenského, ZŠ Blatenská a ZUŠ 

c) schvaluje kompetenci ředitelek a ředitele k provádění úprav rozpočtu příspěvkové organizace 
s výjimkou případů:  

 kdy dochází ke změně finančního vztahu mezi zřizovatelem a zřízenou příspěvkovou organizací 

 nedočerpaný rozpočet na energie nelze použít na jiný účel 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

19. stanoví výši odměn ředitelkám mateřských škol Bc. Jitce Černé, Bc. Lucii Listopadové, ředitelkám 
základních škol Mgr. Marcele Šmrhové, Mgr. Jaroslavě Šimkové a řediteli ZUŠ Mgr. Martinu Petrusovi dle 
předloženého návrhu v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

20. schvaluje vyřazení stojanové vrtačky inv. č. 204/104 z evidence organizační složky Technické služby – za 
realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

21. v záležitosti kácení zeleně: 

a) bere na vědomí havarijní kácení 6 ks vrb u cesty z Třebomyslic do Malého Boru na pozemku p.  
č. 614 v k. ú. Třebomyslice u Horažďovic 

b) bere na vědomí havarijní kácení 4 ks olší u náhonu na Zářečí na pozemku p č. 1179/1 v k. ú. 
Zářečí u Horažďovic 

c) schvaluje kácení 13 ks jedlí, 2 ks jalovců, 1 ks vrby, 2 ks jírovců, 11 ks thují, 1ks lípy v MŠ Na 
Paloučku na pozemku p.  č. 178/4 a 178/6 v k. ú. Horažďovice 

d) schvaluje kácení 2 ks smrků, 5 ks lip, 1 ks tavolníku, 1 ks modřínu, 5 ks thují, 1 ks třešně, 3 ks 
zlatice, 2 ks mochny, 2 ks tamaryšku, 2 ks ptačího zobu, 2 ks pustorylu v sídlišti Šumavská HD 
na parcele 832/2 v k. ú. Horažďovice - z důvodu realizace akce „Revitalizace sídliště Šumavská 
HD – I. etapa“ 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

22. v záležitosti Městského muzea Horažďovice schvaluje uzavření muzea, galerie a IC pro veřejnost 
v termínu od 19.12.2017 do 02.01.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městské 
muzeum   

23. v záležitosti Aquaparku Horažďovice: 

a) schvaluje uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávku kapalného chloru č. K140/2018 na 
období od 01.01.2018 do 31.12.2021 od firmy GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6,  Praha 7 

b) schvaluje Smlouvu o umístění automatu na prodej špuntů do uší pro plavce od firmy Machado 
consulting, s.r.o. se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, Praha 

 – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Aquapark  

24. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 49.856 Kč organizaci Point 14, z.ú., Husova 14, Plzeň IČO 66361630 
na krytí nákladů při poskytování sociální služby – terénní program a odborné poradenství pro uživatele 
návykových látek a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví   
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25. schvaluje program 21. Prácheňského reprezentačního plesu a výši vstupného 250 Kč – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

26. schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu 
formou koncertu výkonného umělce KAMILA STŘIHAVKY A SKUPINY LEADERS dne 30.06.2018 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

27. schvaluje výpověď Smlouvy o zprovoznění a provozu dynamické internetové aplikace č. 025/03/DYN 
mezi Mgr. Pavlem Hladkým – ŠumavaNet.CZ, Mánesova 805,  Klatovy, IČO 69433062 a městem 
Horažďovice  ke dni 31.12.2017 v rámci projektu Otavská plavba – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK  

28. rozhodla  o přijetí nabídky společnosti BDO Advisory s.r.o., Karolinská 661/4, Praha 8, IČO: 27244784 na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na „Vypracování strategického plánu rozvoje města 
Horažďovice“, zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 
134/2016 Sb., za nabídkovou cenu 180.000 Kč bez DPH (217.800 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření 
příslušné smlouvy o dílo – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

29. doporučuje ZM schválit program 17. zasedání ZM dne 27.11.2017 a navrhuje ověřovatele zápisu: Mgr. 
Karla Zrůbka, Jana Buriánka a  návrhovou komisi: Miroslavu Jordánovou, Ing. arch. Jiřího Kučeru – za 
realizaci usnesení zodpovídá starosta města  

30. schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 61,39 m2 ve druhém nadzemním podlaží Blatenská 
311, Horažďovice (Městské zdravotnické zařízení) MUDr. Pavlu Houškovi, Krále Jiřího z Poděbrad 310, 
Strakonice za účelem provozování neurologické ambulance v rozsahu 1 den v týdnu s platností od 
23.03.2018 na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou za  nájemné  ve výši 327,80 Kč/m2/rok 
(ordinace, sesterna), 284,60 Kč/m2/rok (společné prostory), schvaluje uzavření příslušné nájemní smlouvy 
a smlouvy o zapojení do systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

31. schvaluje vydání úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace – Křesťanská MŠ – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

32. doporučuje ZM příslušnému podle ust. § 6 odst 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu vydat opatřením obecné povahy změnu č. 1B, 1C územního plánu Horažďovice – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor výstavby a ÚP  

33. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  

termíny jednání RM: 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   

 

 



 5 

 

 

 


