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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 75.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 29.01.2018 

 
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 74. schůze RM 
ze dne 15.01.2018  

2. schvaluje projektovou dokumentaci pro územní řízení stavby „Revitalizace sportovního areálu Lipky 
Horažďovice“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. schvaluje projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení stavby „Revitalizace parkánu, zámek 
Horažďovice“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. schvaluje  metodiku tvorby strategického plánu včetně specifikace prioritních os a strategických oblastí a 
odkládá stanovení členů jednotlivých pracovních skupin – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města a starosta města  

5. v záležitosti akce „Rekonstrukce WC ZŠ Komenského, Horažďovice – II. etapa“:  

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby 
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 ve složení dle návrhu 

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

6. v záležitosti akce „Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská – II. etapa“:  

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby 
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 doplněný o  1 
firmu  

c) stanovuje hodnotící komisi ve složení dle návrhu 

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

7. schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka v  záležitosti 
stavby „Rekonstrukce Třebomyslické ulice a ZTV 31/4“ mezi Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, 
p.o., Škroupova 18, Plzeň a městem Horažďovice, jejímž předmětem je souhlas Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o. s umístěním a provedením příslušných částí stavby na části pozemku p.č. 2745/8 v 
k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje uzavření dohody o změně nájemní smlouvy ze dne 28.05.2003 mezi městem Horažďovice, 
Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) a Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje, 
příspěvkovou organizací, Klatovská třída 2960/200i, Plzeň (nájemce), kterou se upravují práva a 
povinnosti mezi pronajímatelem a nájemcem, doba nájmu na dobu určitou od 01.01.2018 do 31.12.2018 a 
výše nájemného na  200 Kč/m2/rok; nájemní vztah přitom zůstává zachován a nadále se řídí zákonem č. 
89/2012 Sb. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. v záležitosti úklidových služeb v Městském zdravotnickém zařízení Blatenská 311, Horažďovice: 
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a) schvaluje  uzavření Dodatku č. 3  ke Smlouvě o dílo na provedení čisticích a úklidových prací 
z 12.06.1996 na zvýšení ceny za úklid v Městském zdravotnickém zařízení Blatenská 311, 
Horažďovice na 9.239 Kč bez DPH (11.179  Kč s 21% DPH)/měsíc mezi městem Horažďovice a 
firmou Šedivcová – Topp, servisní úklidové služby, Měchurova 395,  Klatovy, IČO 49170694 

b) schvaluje zvýšení paušálního  poplatku  za výtah a úklid nájemcům ordinací v I. NP  (mimo 
zubního lékaře, zubní laboratoře a gynekologické ambulance) od 01.01.2018 na částku 31.750 
Kč s DPH/ rok za ordinaci s celotýdenním provozem, ostatní ordinace (ambulance) budou mít 
poplatek upraven podle dnů provozu 

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

10. schvaluje pronájem bytu č. . (0+1), ………… … , Horažďovice ……….. ………… , ………… , …………….  
na dobu určitou od 01.02.2018 do 30.04.2018 za nájemné ve výši 40,89 Kč/m2 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje zveřejnit rozpočet města na rok 2018 a doporučuje ZM:  

a) schválit rozpočet Města Horažďovice na rok 2018 jako schodkový, tj. příjmy 130.000 tis. Kč, 
výdaje 230.000 tis. Kč, financování 100.000 tis. Kč (dle přílohy) 

b) stanovit, že ve výdajových částech rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen 
stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů, změna v 
jednotlivých položkách výdajů v rámci paragrafů se povoluje 

c) zmocnit Radu města Horažďovice k provádění rozpočtových opatření: 

 z důvodů přijetí dotací a darů a pojistných plnění 
 z důvodů placení daní, poplatků, sankcí a výdajů způsobených živelnou pohromou 
 z důvodů placení daní, poplatků a sankcí 
 ostatní v rozsahu max. 500 tis. Kč v jednotlivém případě 
 z nespecifikované neinvestiční rezervy na opravu severního okna kaple v zámku a na opravu 

kaple svatého Vojtěcha 
 z nespecifikované investiční rezervy na akce: 

- Revitalizace sídliště  Blatenská 

- Zateplení bytových domů 783-784 a 787-788 

- Domov pro seniory 

- Revitalizace sídliště Jiráskova 

- Rekonstrukce sokolovny 

- Kino – revitalizace 

- Zateplení TS 

- Základní technická vybavenost  Loreta 

- Půdní vestavba hotelu Prácheň 

- Využití energetického potenciálu Mlýnského náhonu 

- Rozšíření Sběrného dvora 

- ZŠ Blatenská - revitalizace školního areálu + oprava sportoviště 

- Zámek – revitalizace 

- Zámek – revitalizace parkánu 

- Rekonstrukce čp.70-71 

- Třebomyslice - rekonstrukce č.p.1 

- Přeložka II/188 + Třebomyslická ulice (ulice Za Tržištěm) 

- Rekonstrukce a prodloužení  ulice V Lukách 

- Rekonstrukce Peškovy ulice 

- Cyklostezky - studie propojení obcí 

- Mayerova - studie úpravy parkoviště 
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- Rekonstrukce kotelny MěÚ 

- VO Třebomyslice - kabelizace ČEZ + 1 světelný bod na vjezdu do obce 

- Úsporná opatření VO 

- Vodovody v místních částech města 
       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

12. doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2034 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

13. schvaluje podání žádosti na MPSV ČR o dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností 
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018 a podání žádosti o dotaci na výkon sociální práce v roce 
2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

14. schvaluje Licenční smlouvu č.  LIC/18/R009/021 se společností ORTEX spol. s r.o. se sídlem v Hradci 
Králové, Resslova 935/3, IČO: 00529745 o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít počítačový program 
za celkovou cenu 204.641 včetně DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

15. schvaluje uzavření  smlouvy s firmou FOREX Therm s.r.o., B. Němcové 481, Lomnice nad Lužnicí na 
využití systému nakládání s komunálním odpadem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

16. v záležitosti Křesťanské MŠ:  

a) souhlasí s podáním žádosti o dotaci Křesťanské mateřské školy DUHA na realizaci 3. etapy 
projektu  „Rekonstrukce zahrady Křesťanské mateřské školy“ v roce 2019 do Výzvy č. 16/2017 
vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
v rámci Národního programu Životní prostředí do maximální výše podpory 500.000 Kč, 
spoluúčast zřizovatele do výše 75.000 Kč 

b) ukládá, v případě přiznání dotace na projekt Křesťanské mateřské školy DUHA, Horažďovice, 
příspěvková organizace, výdaje na předfinancování v maximální  výši 500.000 Kč včetně DPH 
zahrnout formou návratné finanční výpomoci do návrhu rozpočtu na rok 2019 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

17. na návrh tajemnice MěÚ Horažďovice,  Ing. Ivany Duškové,  jmenuje Mgr. Roberta Flachse vedoucím 
odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Horažďovice s platností od 01.02.2018 – za 
realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

18. bere na vědomí vyvěšení tibetské vlajky dne 10.03.2018 na budově úřadu v rámci mezinárodní kampaně 
„Vlajka pro Tibet“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor správní   

19. schvaluje dodatky č. 98 – 103 ke smlouvě o komplexním zabezpečení likvidace komunálních odpadů pro 
město Horažďovice a přílohu č. 5 ke smlouvě o provozování sběrného dvora pro město Horažďovice – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

20. bere na vědomí havarijní kácení 1 ks smrku v parku Ostrov na parcele č. 1083/1 v k.ú. Zářečí u 
Horažďovic – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

21. v záležitosti akce „Dodávka Teleskopického manipulátoru s příslušenstvím“: 

a) schvaluje  výzvu pro podání nabídky zadávanou dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého 
rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. včetně příloh 

b) schvaluje potencionálního uchazeče k oslovení výzvou k podání   nabídky  

c) schvaluje návrh kupní smlouvy pro dodávku Teleskopického manipulátoru s příslušenstvím 

d) stanovuje  hodnotící komisi ve složení dle přílohy 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

22. schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2018“ 
na 35. ročník Západočeské oblastní přehlídky amatérského divadla – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK  
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23. schvaluje vymezenou plochu Mírového náměstí dle přiloženého plánku pro pořádání trhů s platností od 
01.02.2018, každý čtvrtek od 8:00 – 17:00 h, zpoplatněno bude dle OZV o místních poplatcích – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

24. v záležitosti „Adaptace části čp. 77, Horažďovice“: 

a) schvaluje dočasné snížení úhrady nájemného nájemníkům domu čp. 77, ulice Prácheňská, 
Horažďovice o 30 % z důvodu provádění stavebních prací s platností od 01.01.2018 do 
31.03.2018 

b) schvaluje odpověď nájemníkům domu čp. 77, ulice Prácheňská týkající se prováděných 
stavebních úprav  

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

25. v záležitosti akce „Domov pro seniory Horažďovice“: 

a) doporučuje ZM rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky účastníka SMP CZ, a.s., Vyskočilova 
1566, Praha 4, IČO: 27195147 na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Domov 
pro seniory Horažďovice – stavební část“ zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb. v otevřeném 
řízení za nabídkovou cenu 229.874.031 Kč bez DPH (278.147.577,51 Kč vč. DPH) 

b) doporučuje ZM schválit příslušnou smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a SMP CZ, a.s., 
Vyskočilova 1566, Praha 4 

c) doporučuje ZM revokovat usnesení 13. ZM ze dne 27.02.2017,  bod č. 17 písm. a) 

d) doporučuje ZM schválit předpokládané náklady akce v celkové výši 295.005.000 Kč vč. DPH a 
doporučuje ZM schválit předfinancování a financování akce v této předpokládané výši 

e) doporučuje ZM schválit částečné financování akce formou úvěru v maximální výši 240.000.000 
Kč 

f) doporučuje ZM pověřit RM realizací výběrového řízení na poskytovatele úvěru 

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

26. odkládá rozhodnutí v záležitosti akce „Sběrný dvůr Horažďovice – rozšíření kapacity“ – za realizaci 
usnesení zodpovídá starosta města  

27. v záležitosti JPO III SDH Horažďovice schvaluje smlouvu o využívání mobilní nádrže PHM  mezi  ČR – 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Plzeň a  městem  Horažďovice, jejímž předmětem je  čerpání 
pohonných hmot do vozidel jednotky SDH dislokované na požární stanici Horažďovice s následnou 
náhradou hodnoty vyčerpaných pohonných hmot do rozpočtu Hasičského záchranného sboru Plzeňského 
kraje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty   

28. rozhodla o přijetí nabídky společnosti RICOH Czech Republic s.r.o., Jihlavská 1158/21,  Praha 4, IČO: 
481178820 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na „Pořízení a rozšíření informačních systémů 
MěÚ Horažďovice – část B (dodávka 2 ks multifunkčních zařízení + PC)“ zadávané dle § 31 výjimky pro 
veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu  141.326 Kč 
bez DPH (171.004,46 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 18. zasedání ZM dne 07.02.2018 a navrhuje ověřovatele zápisu: Pavla 
Jánského, Mgr. Alenu Průchovou a návrhovou komisi: Mgr. Karla Zrůbka, Karla Šťastného – za realizaci 
usnesení zodpovídá starosta města  

30. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  

 termíny jednání RM: 12.02.2018 ve 14:00 h 
    26.02.2018 ve 14:00 h    
    12.03.2018 ve 14:00 h 

26.03.2018 14:00 h 
 
 termín jednání ZM: 07.02.2018  v   18:00 h ve velké zasedací místnosti MěÚ 
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    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   

 

 


