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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 74.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 15.01.2018 

 
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 73. schůze RM 
ze dne 18.12.2017  

2. v záležitosti pozemku p.č. 1480/4 v k.ú. Horažďovice schvaluje záměr odprodeje pozemku za cenu 780 
Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené sazbě pro výstavbu objektu dle územního plánu a termínem ukončení 
výstavby objektu do 30 měsíců od nabytí vlastnického práva a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru odprodeje za stanovených podmínek – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. odkládá rozhodnutí v záležitosti …………. ………….  a manželů ………………  týkající se záměru 
odprodeje části p.č. 127 a části p.č. 360/2 v k.ú. Boubín pod studnou a v její těsné blízkosti – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. schvaluje záměr odkupu části st.p.č. 190 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 9 m2 v k.ú. 
Horažďovice za cenu 250 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související a pověřuje MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města vyhotovením geometrického plánu na oddělení pozemku – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. schvaluje záměr pronájmu části p.č. 2722/25 ostatní plocha o výměře cca 92 m2 v k.ú. Horažďovice a 
pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. v záležitosti akce „Rekonstrukce sokolovny Horažďovice“: 

a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka Ing. arch. MgA Jiřího Bízy, Na usedlosti 
387/21, Praha 4, IČO: 72960418 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování 
projektové dokumentace a zajištění související inženýrské činnosti akce za nabídkovou cenu 
530.000 Kč bez DPH (neplátce DPH) za vypracování projektové dokumentace a jednotkovou 
cenu 690 Kč bez DPH/hod (neplátce DPH) a 50 Kč bez DPH/cesta (neplátce DPH) za výkon 
autorského dozoru projektanta 

b) ukládá výdaje ve výši 565.000 Kč zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok 2018 

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

7. neschvaluje záměr výstavby garáže na části pozemku p. č. 1156/15 a 1161/2 v k.ú. Horažďovice dle 
žádosti …………………, ………………., ……………… – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

8. v záležitosti podání žádostí do připravovaných dotačních programů Plzeňského kraje:   

a) schvaluje podání žádosti o dotaci do programu „Obnova historického stavebního fondu 
v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury“ na akci „Horažďovice, čp. 4 – 
oprava fasády, výměna oken a dveří“       

b) schvaluje podání žádosti o dotaci do „Programu stabilizace a obnovy venkova – projekty obcí“ 
na akci „Komušín – oprava vodní nádrže na p.č. 286/1“ 

c) schvaluje podání žádosti o dotaci do programu „Zachování a obnova kulturních památek 
Plzeňského kraje“ na akci „Oprava kaple sv. Vojtěcha, Horažďovice“ 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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9. bere na vědomí přihlášku do soutěže Památka roku 2017 pořádanou Sdružením historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska pro realizovanou akci rekonstrukce Mírového náměstí – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV pro nový odběr – čerpací stanice odpadních vod na 
pozemku p.č. 2681/3 v k.ú. Horažďovice v rámci akce „Rekonstrukce Nábřežní ulice“ mezi městem 
Horažďovice a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín a souhlasí s úhradou podílu na nákladech ve 
výši 8.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka v záležitosti stavby 
„Rekonstrukce Peškovy ulice“ mezi městem Horažďovice a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, 
p.o., Škroupova 18, Plzeň 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  

12. odkládá rozhodnutí týkající se smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi městem Horažďovice a společností GasNet, 
s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem za účelem zřízení plynovodu v Třebomyslické ulici v rámci akce 
„Rekonstrukce Třebomyslické ulice a ZTV 31/4" – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

13. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IV-12-0012301/1/VB k akci „Horažďovice, KT, Třebomyslická 3RD – NN“ mezi městem 
Horažďovice (budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín- Podmokly 
zastoupenou na základě plné moci společností ProjektEL s.r.o., Masarykova 436, Klatovy (budoucí 
oprávněná) k pozemkům p.č. 2745/12, p.č. 238/87, p.č. 2745/13, p.č. 2745/18, p.č. 238/85, p.č. 2745/14 
v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

14. ve veřejném zájmu schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800085177_1/VB/P mezi 
městem Horažďovice (povinný) a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem 
zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno (oprávněný) 
za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč včetně DPH k pozemkům p.č. 2760/3, p.č. 2760/11 v k.ú. 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. schvaluje uzavření  dodatku č. 6 k pachtovní smlouvě mezi městem Horažďovice (propachtovatel) a 
Výrobně-obchodním družstvem Svéradice, Svéradice 158 (pachtýř), kterým se z pachtu vyjímá p.č. 672/5, 
p.č. 1182/2 v k.ú. Komušín – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

16. z důvodu provedené stavby „Horažďovická Lhota – veřejné osvětlení Horažďovice, Horažďovická Lhota“ 
schvaluje částečné vyřazení z evidence majetku: VO HD Lhota, inv.č. 293100000038, pořizovací cena 
účetní 109.539 Kč, vyřazení 107.039 Kč, zůstatek 2.500 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

17. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (0+1), …..............., Horažďovice  s  …………… 
………… ke dni 31.01.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

18. schvaluje pronájem bytu  č. ..  (0+1), ……………….. , Horažďovice (DPS)  ……………… , 
…………………. na dobu neurčitou s platností od 01.02.2018 za nájemné ve výši 30,69 Kč/m2 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

19. schvaluje pronájem bytu č. .. (0+1), ………………. , Horažďovice (DPS) ………………. , …………………..   
na dobu neurčitou s platností od 01.02.2018 za nájemné ve výši 30,69 Kč/m2 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

20. schvaluje pronájem bytu  č. ..  (0+1), ……………….. , Horažďovice (DPS)  …………. ……………, 
……………… , ……………. na dobu neurčitou s platností od 01.02.2018 za nájemné ve výši 30,69 Kč/m2 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

21. v bytových záležitostech:  
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a) schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. ..  (3+1), ……………… , Horažďovice 
s ………… …………… a ………… ……………… ke dni 31.01.2018  

b) schvaluje pronájem bytu č. ..  (3+1), ……………… , Horažďovice …………. a ……………. 
………………, …………………… , Horažďovice s platností od 01.02.2018 na dobu neurčitou za 
nájemné ve výši 41,79 Kč/m2 

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

22. schvaluje pronájem  bytu č. ..  (2+1), ……………… , Horažďovice ……………. a ………….. ……….. , 
……………….., Horažďovice s platností od 01.02.2018 na dobu určitou do 31.01.2020 za nájemné ve výši 
40,37 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

23. schvaluje uzavření splátkového kalendáře pod  ztrátou  výhody  splátek  s  ……….. …………., nájemkyní 
bytu č. .. , ………………… , Horažďovice na úhradu dlužného nájemného,  úhrad za plnění  poskytovaná 
s užíváním bytu a příslušného úroku z prodlení ve výši 1.000 Kč/měsíc, vždy k  25. dni běžného  
kalendářního  měsíce, poprvé  v lednu 2018, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné bytu – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

24. schvaluje uplatnění valorizace nájemného z nebytových prostor a pozemků v roce 2018 ve výši 2,5 % – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

25. schvaluje Pravidla dotačního programu města Horažďovice pro rok 2018 – „Podpora volnočasových 
aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2018“ a ukládá Pravidla zveřejnit na úřední desce 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

26. v záležitosti šetření stížnosti Českou školní inspekcí (dále „ČŠI“) Plzeňského inspektorátu, provedené dne 
11. a 12.12.2017: 

a) bere na vědomí výsledek šetření stížnosti čj. ČŠIP-1174/17-P z kontroly Mateřské školy Na 
Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace 

b) schvaluje dopis adresovaný ČŠI Plzeňský inspektorát o vyřízení stížnosti 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

27. schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice (obdarovaný) a Janem Adamcem, IČO: 
72259922, Hartmanice 5 (dárce) na poskytnutí peněžního daru ve výši 5.000 Kč pro financování kultury 
města – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

28. v záležitosti pořádání trhů: 

a) neschvaluje povolení k pořádání trhů v Horažďovicích dle žádosti Josefa Flachse o  povolení 
trhů v Horažďovicích 

b) neschvaluje povolení k pořádání trhů v Horažďovicích dle žádosti Jaroslava Vacaty k  pořádání 
Vesnických farmářských a všeobecných trhů v Horažďovicích 

c) schvaluje povolení uspořádání jednorázové kulturní (gastronomické) akce dne 24.02.2017 (9:00-
14:00 hod.) dle žádosti Jaroslava Vacaty 

d) schvaluje, aby prodejce s grilovanými kuřaty mohl využívat veřejné prostranství u křižovatky 
Ševčíkova Příkopy 

e) ukládá MěÚ, odboru PPŠK připravit na  příští jednání rady města materiál týkající se trhů na 
Mírovém náměstí s podmínkami: pro trhy bude určena pouze centrální část náměstí vymezena 
plánkem s platností od 01.02.2018, každý čtvrtek od 8:00 – 17:00 hod,  zpoplatněno dle OZV o 
místních poplatcích 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

29. v záležitosti kulturní komise:  

a) bere na vědomí zápisy z 26. a 27. jednání kulturní komise 

b) schvaluje zhotovení pamětní desky Vladimíra Stanislava Páry - pilota RAF a její umístění na 
Husově náměstí 
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c) ukládá starostovi města podat informaci ohledně nového loga města a jednotného vizuálu města 
členům kulturní komise 

d) souhlasí se zařazením kašové bitvy do programu Slavností Kaše 2018 na náměstí 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

30. v záležitosti opravy cisternové automobilové stříkačky:  

a) schvaluje přijetí nejvhodnější nabídky na opravu cisternové automobilové stříkačky „OPRAVA 
MENŠÍHO ROZSAHU CAS 32 T - 148, RZ KT 47 - 41“ pro JPO III SDH Horažďovice a to 
společnosti Lumír Zezulka – ZEKA, Jasmínová 876, Slavičín, IČO: 18556850, za cenu 1.241.400 
Kč bez DPH (s DPH 1.502.094 Kč) 

b) schvaluje příslušnou smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a Lumír Zezulka – ZEKA, 
Jasmínová 876, Slavičín, IČO: 18556850 

c) ukládá výdaje na opravu cisternové automobilové stříkačky „OPRAVA MENŠÍHO ROZSAHU 
CAS 32 T - 148, RZ KT 47 - 41“ pro JPO III SDH Horažďovice zařadit do návrhu rozpočtu na rok 
2018 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

31. schvaluje závěrečnou zprávu (viz. příloha) z projektu „Pocitová mapa města Horažďovice“ a konstatuje, 
že zjištění z pocitové mapy odpovídá nyní realizovaným a připravovaným investičním akcím a záměrům.  
Za realizaci následných usnesení ve věci řešení výsledků a poznatků z projektu a realizací procesu budou 
odpovídat jednotlivé složky a odbory dle rozhodnutí a pověření RM v rámci budoucího postupného 
posuzování a rozhodování starosty jako garanta – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře 
starosty  

32. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 11.11.2009 mezi 
městem Horažďovice a společností ELEKTROWIN, a.s., IČO 27257843 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor ŽP  

33. souhlasí s  uzavřením memoranda s příspěvkovou organizací Fond dalšího vzdělávání, se sídlem Na 
Maninách 876/7,  Praha 7 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odboru sociálních věcí a zdravotnictví  

34. schvaluje smlouvu o spolupráci při zabezpečování podpůrně rehabilitačních programů poskytovaných 
pojištěncům České průmyslové zdravotní pojišťovny – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Aquapark   

35. schvaluje kácení 121 ks ovocných stromů, 19 ks javorů, 5 ks bříz, 2 ks jasanu  a 3.500 m2 náletových 
dřevin u kotelny čp. 882 v Okružní ulici a v zahradě za nemocnicí na pozemku p. č. 1153/4 a 1153/9 v k. ú. 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby   

36. v záležitosti akce „Revitalizace zahrady v přírodním stylu u Mateřské školy Na Paloučku v Horažďovicích“:  

a) schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce z 23.09.2009, ve znění dodatku č. 1 z 06.03.2013 
mezi městem Horažďovice a Mateřskou školou Na Paloučku, Horažďovice, příspěvkovou 
organizací 

b) doporučuje ZM schválit v případě přiznání dotace na projekt Mateřské školy Na Paloučku, 
Horažďovice, příspěvková organizace 

 předfinancování v maximální  výši 562.000 Kč včetně DPH formou návratné finanční výpomoci 
pro Mateřskou školu Na Paloučku, Horažďovice, příspěvkovou organizaci na projekt 
„Revitalizace zahrady v přírodním stylu u Mateřské školy Na Paloučku v Horažďovicích“ 

 spolufinancování v maximální  výši 15 % ze způsobilých výdajů projektu do maximální výše 
84.300 Kč včetně DPH, jakož i 100 % veškerých nezpůsobilých výdajů do maximální výše   
20.000 Kč včetně DPH uvolněním prostředků z rozpočtu města 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

37. schvaluje pronájem části nebytových prostor v 1. podzemním podlaží zámeckého pivovaru čp. 1079 na 
st.p.č. 7/3 v k.ú. Horažďovice o výměře cca 120 m2 od 16.02.2018 do 17.02.2018 za účelem pořádání 
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hudební produkce, za podmínky, že akce bude řádně pořadatelsky zajištěna, s pořádáním akce bude 
souhlasit nájemce sousedních prostor Tyjátr Horažďovice z.s., Palackého 932, Horažďovice a uklizený 
prostor bude řádně předán zástupci města Horažďovice, odboru investic rozvoje a majetku města dne 
19.02.2018, schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Jiřím 
Charyparem, ……………… , ……………..  (nájemce) za nájemné ve výši 1.000 Kč – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

38. v záležitosti pěstební a těžební činnosti: 

a) schvaluje rámcovou smlouvu č. 1 mezi městem Horažďovice a Václavem Jelenem, Dobravice 
62, IČO: 65013140 - odhadovaná hodnota zakázky 250.000 Kč 

b) schvaluje rámcovou smlouvu č. 2 mezi městem Horažďovice a Václavem Malým, Kolinec 2, IČO: 
48350231 - odhadovaná hodnota zakázky 200.000 Kč 

c) schvaluje rámcovou smlouvu č. 3 mezi městem Horažďovice a Janem Kláskem, Olšany 83, IČO: 
86906852 - odhadovaná hodnota zakázky 200.000 Kč  

d) schvaluje rámcovou smlouvu č. 4 mezi městem Horažďovice a Jakubem Šedivým, Chlum 87, 
IČO: 88658945 - odhadovaná hodnota zakázky 80.000 Kč  

e) schvaluje rámcovou smlouvu č. 5 mezi městem Horažďovice a Zdeňkem Hnojským, Jetenovice 
47, IČO: 68775393,  odhadovaná hodnota zakázky 200.000 Kč  

f) schvaluje rámcovou smlouvu č. 6 mezi městem Horažďovice a Stanislavem Škudrnou, Velké 
Hydčice 62, IČO: 7222659 - odhadovaná hodnota zakázky 80.000 Kč  

g) schvaluje rámcovou smlouvu č. 7 mezi městem Horažďovice a spol. Triumfa Energo s.r.o., 
Klatovská 515/169, Plzeň, IČO: 64830209 - odhadovaná hodnota zakázky 200.000 Kč 

h) schvaluje rámcovou smlouvu č. 8 mezi městem Horažďovice a Jiřím Janečkem, Jetenovice 31, 
IČO: 72226374 - odhadovaná hodnota zakázky 150.000 Kč  

i) schvaluje rámcovou smlouvu č. 9 mezi městem Horažďovice a Josefem Šedivým, Chlum 87, 
IČO: 15766624 - odhadovaná hodnota zakázky 200.000 Kč  

j) schvaluje rámcovou smlouvu č. 10 mezi městem Horažďovice a Štěpánem Jansou, 1. Máje 284, 
Bělčice, IČO: 73483061 - odhadovaná hodnota zakázky 200.000 Kč  

k) pověřuje na základě výše uvedených smluv k objednávání, kontrole dílčích plnění revírníka 
Tomáše Němce  

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

39. schvaluje v organizační složce Městské muzeum další 1 dohodu o práci konané mimo pracovní poměr 
v rozsahu 300 hodin ročně pro zajištění badatelského provozu muzea, přednáškové činnosti a 
dokumentační a evidenční zpracování sbírkových předmětů – za realizaci usnesení zodpovídá 
místostarostka města a tajemnice MěÚ  

40. provádí rozpočtové opatření č. 18/2017, kterým se snižují příjmy o 95.250 Kč a snižují výdaje o 95.250 Kč 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

41. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  

termíny jednání RM: 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:         26.02.2018  v 18:00 h ve velké zasedací místnosti MěÚ 

 
 
 

            Ing. Michael Forman, v.r.                   Ing. Hana Kalná, v.r.   



 6 

            starosta města                    místostarostka města   
 


