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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 78.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 12.03.2018 

 
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  77. schůze RM 
ze dne 26.02.2018  

2. rozhodla o přijetí nabídky Ing. Daniely Škubalové, U Bachmače 29, Plzeň na zhotovení studie stavby 
„Rekonstrukce křižovatky Strakonická – Příkopy a přilehlých prostor“ včetně výkonu inženýrské činnosti ve 
výši 60.000 Kč + DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. schvaluje uzavření smlouvy mezi společností WINDOW Holding a.s., Hlavní 456, Lázně Toušeň, IČO: 
28436024 a městem Horažďovice na realizaci stavebních prací veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 
omítek a výměna otvorových výplní čp. 4, Horažďovice“ zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky 
malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. za nabídkovou cenu 814.567 Kč bez DPH (936.752 
Kč vč. DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. v záležitosti  zřízení plynovodu při stavbě „Rekonstrukce Třebomyslické ulice a ZTV 31/4“: 

a) neschvaluje z ekonomických důvodů uzavření 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" 

b) neschvaluje z ekonomických důvodů zřízení plynovodu v území Třebomyslické ulice a ZTV 31/4 

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

5. schvaluje přeložení kabelů NN a VN v pozemcích města p. č. 223/12, 219/30, 219/23, 219/31 a 223/11 
vše v k. ú. Horažďovice dle žádosti ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené společností JH projekt, s.r.o., 
Národních mučedníků 196, Klatovy za podmínky, že bude uzavřena smlouva o budoucí Smlouvě o zřízení 
věcného břemene, stavba bude provedena dle projektové dokumentace „Horažďovice, KT, Peškova“, 
stavba bude ideálně zkoordinována s investicí města Horažďovice (předpoklad 10/2018 – 07/2019), 
v opačném případě budou povrchy obnoveny ze shodného materiálu a budou protokolárně předány 
zástupci Technických služeb Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města  

6. schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV v souvislosti s přeložením měřícího zařízení pro obecní dům čp. 41 v Babíně 
mezi městem Horažďovice a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. v záležitosti konání XXXIX. RALLY Pačejov: 

a) schvaluje průjezd obcemi ve správě města Horažďovice (Komušín mimo – „Háj“ – Horažďovice 
předměstí mimo) pro Automoto klub Pačejov v AČR, při konání XXXIX. ročníku RALLY Pačejov 
dne 28.07.2018 

b) schvaluje  průjezd obcemi ve správě města Horažďovice v úseku tratě Malý Bor – Třebomyslice 
v rámci rychlostní zkoušky před oficiálním zahájením XXXIX. ročníku RALLY Pačejov dne 
27.07.2018 v době od 15:00 hodin do 19:00 hodin 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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8. bere na vědomí provozní řád motokrosového areálu MCC Horažďovice v AČR včetně akcí, které se 
budou konat v roce 2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. v záležitosti domu čp. 1080 v Horažďovicích Předměstí: 

a) bere na vědomí nepřijetí žádné nabídky na odkup st.p.č. 317/2 včetně domu čp. 1080 a p.č. 
2205/1 v k.ú. Horažďovice 

b) pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje st.p.č. 
317/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 155 m2 včetně nemovitosti čp. 1080, p.č. 2205/1 
zahrada o výměře 1 183 m2 v k.ú. Horažďovice výběrovým řízením za minimální cenu ve výši 
1.200.000 Kč s tím, že návrh kupní smlouvy je k nahlédnutí na odboru investic, rozvoje a majetku 
města 

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

10. v záležitosti dlužného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu bere  na vědomí  
pohledávku za dlužníkem ………….. , bývalým  nájemcem bytu č. .. , ………….. , Horažďovice ve výši 
52.346,66 Kč z důvodu osvobození dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do splněného oddlužení 
v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny s tím, že pohledávka bude vedena na podrozvahovém účtu 
města  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. v záležitosti bytu č. .. , …………. , Horažďovice:  

a) schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu obecního bytu č. ..  (2+1), …………..,  
Horažďovice s ……….. ……….  a …………. …… ke dni 30.04.2018 

b) schvaluje pronájem bytu č. … (2+1), ………….   , Horažďovice ……………., ………….. , 
Horažďovice s platností od 01.05.2018 na dobu určitou do 31.03.2019 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  

12. v záležitosti bytu č. .., …………….. , Horažďovice:  

a) schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č.  …  (2+1), ………….. , Horažďovice 
s ………….. …………. ke dni 31.03.2018 

b) schvaluje pronájem bytu č.  ..  (2+1), ……………. , Horažďovice  …………….. ……… ., 
………….  s platností od 01.04.2018 na dobu určitou do 31.03.2019 za nájemné ve výši 40,89 
Kč/m2 

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

13. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. .. (2+1), ………………… , Horažďovice na dobu dvou let 
s platností od 01.04.2018 do 31.03.2020 za nájemné ve výši 40,37 Kč/m2 ………… ……….. , 
…………………. , …………. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

14. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. ..  (2+1), ………………,  Horažďovice na dobu dvou let 
s platností od 01.04.2018 do 31.03.2020 za nájemné ve výši 40,37 Kč/m2 …………..  ………….. , 
……………. , ……………..  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

15. schvaluje pronájem bytu  č. … (1+1), …………… , Horažďovice (DPS) manželům …………..  a 
……………. …………., ………….. , Horažďovice na dobu neurčitou s platností od 01.04.2018 za nájemné 
ve výši 30,69 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

16. v záležitosti nebytových prostor, Mírové náměstí 11, Horažďovice (ZVEREX): 

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor Mírové 
náměstí 11, Horažďovice (prodejna Zverex) mezi Alenou Svrčinovou, Mayerova 262, 
Horažďovice (nájemkyně) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) 
ke dni 31.03.2018 
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b) schvaluje uzavření splátkového  kalendáře  pod  ztrátou  výhody  splátek  s …………. …………. , 
……………. , …………..  na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění poskytovaná 
s užíváním nebytových prostor  a příslušného úroku z prodlení ve  výši  1.000 Kč/měsíc vždy k 
25. dni běžného  kalendářního  měsíce, poprvé  v březnu 2018 

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

17. schvaluje dotaci Danielovi Motlíkovi T.G.Masaryka 23, Sušice, IČO 04974221 na provoz pojízdné 
prodejny v měsících leden - březen 2018 ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

18. schvaluje souhrnnou inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku, závazků pohledávek města 
Horažďovice za rok 2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

19. v záležitosti pořádání koncertů a ostatních kulturních akcí: 

a) schvaluje bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň ZUŠ Horažďovice za účelem uspořádání 4 
koncertů konaných ve dnech  19.06., 15.11., 04.12., 19.12.2018 

b) schvaluje snížený nájem kulturního domu ZUŠ Horažďovice za účelem uspořádání 4 koncertů 
konaných dne 16.05., 24.05., 31.05., 05.10.2018 

c) schvaluje bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň ZŠ Komenského za účelem uspořádání 3 
koncertů ve dnech 09.11., 12.12. a 16.12.2018 

d) schvaluje bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň KMŠ Duha, Horažďovice za účelem 
uspořádání 1 koncertu dne 10.05.2018 

e) schvaluje bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň PS Prácheň za účelem uspořádání 1 
koncertu dne 19.04.2018 

f) schvaluje bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň SŠ Horažďovice za účelem uspořádání rautu 
k akci vernisáž výstavy dne 16.05.2018 

g) schvaluje bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň ZŠ Blatenská za účelem uspořádání 
slavnostního rozloučení se žáky 9. tříd dne 29.06.2018 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

20. schvaluje uzavření smlouvy  o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na výkon 
regionálních funkcí – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna   

21. schvaluje uzavření  smlouvy mezi městem Horažďovice  (prodávající) a Technickými službami  Kdyně 35, 
Kdyně (kupující), jejímž předmětem je válcový zametací kartáč m 26 - Kobit SZ za cenu 30.000 Kč – za 
realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

22. v záležitosti kácení zeleně:  

a) schvaluje kácení ze zdravotních důvodů 1 ks smrku v parku Ostrov na parcele č. 1083/1 v k.ú. 
Zářečí  u Horažďovic 

b) schvaluje kácení ze zdravotních důvodů 1 ks smrku v parku Ostrov na parcele č. 675 v k. ú. 
Velké Hydčice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

23. provádí rozpočtové opatření č. 1/2018, kterým  se zvyšují příjmy o 442.490 Kč a zvyšují výdaje o 442.490 
Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

24. v záležitosti zprostředkování burzovních komoditních obchodů:  

a) schvaluje smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obchodů – nákup elektřiny na 
Českomoravské komoditní burze Kladno na roky 2019-2020,  uzavřenou mezi městem 
Horažďovice a společností FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040,  IČO 
26439573  za cenu 17.545 Kč včetně DPH 

b) schvaluje smlouvu o centralizovaném zadávání uzavřenou mezi  městem Horažďovice a  
příspěvkovými organizacemi: Základní škola Horažďovice, Komenského 211, příspěvková 
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organizace IČO 75005271, Základní škola Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 
IČO 75005557, Křesťanská mateřská škola DUHA, Horažďovice, příspěvková organizace, IČO 
75005565, Mateřská škola Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace, IČO 75005280 
v souladu s  § 9, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek za účelem 
centralizovaného zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky kupované na 
komoditních burzách ve smyslu § 64, písm. c) výše uvedeného zákona 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

25. v záležitosti akce „Oprava čp. 19 Horažďovice“:  

a) schvaluje uzavření smlouvy mezi Ing. Martinem Liškou, Komenského 1133, Horažďovice a 
městem Horažďovice na zpracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské 
činnosti akce za nabídkovou cenu 171.080 Kč (neplátce DPH) za vypracování projektové 
dokumentace a jednotkovou cenu 500 Kč/hod (neplátce DPH) a 50 Kč/cesta (neplátce DPH) za 
výkon autorského dozoru projektanta 

b) schvaluje přesun ve výši 196.580 Kč na akci z nespecifikované neinvestiční rezervy, který bude 
zahrnut do rozpočtového opatření č.1 

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

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

a) schvaluje uzavření smlouvy mezi Ing. arch. Klárou Skalovou, Sokolovská 1336, Strakonice a 
městem Horažďovice na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi výše 
uvedené stavby za nabídkovou cenu 49.000 Kč (neplátce DPH) 

b) schvaluje dofinancování této akce ve výši 49.000 Kč, které bude zahrnuto do rozpočtového 
opatření č.1 

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

27. souhlasí se zapojením Základní školy Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace a 
Základní školy Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace do projektu „Obědy do škol 
v Plzeňském kraji 2018/2019“ financovaného z „Operačního programu potravinové a materiální pomoci“ 
na pozici partnera s finančním příspěvkem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

28. na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení majetku MŠ Na 
Paloučku v celkové pořizovací hodnotě 17.480 Kč, z toho drobného dlouhodobého hmotného majetku ve 
výši 10.110 Kč a drobného dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 7.370 Kč – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

29. schvaluje podporu celostátní akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a zorganizování a provedení městské 
úklidové akce – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

30. schvaluje konání akce Setkání skautů na Otavě ve dnech 06. – 08.04.2018 v centru a přilehlých ulicích, 
Panské zahradě a parku Ostrov s podmínkou, že aktivity v prostoru anglického parku budou naplánovány 
mimo plochy osázené květinovou výsadbou a odpovědnost za případné škody přebírá organizátor – za 
realizaci usnesení zodpovídá PPŠK  

31. schvaluje částečnou uzavírku části místní komunikace v Jiráskově ulici (úsek u křižovatky s ulicí 
Komenského) na pozemku p. č. 2792 v k. ú. Horažďovice pro účely stavby „Úprava přechodů pro chodce 
s omezenou schopností pohybu a orientace – Mobilita pro všechny – změna přechodu č. 04 a 14" ve 
dnech od 20.04.2018 do 30.05.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

32. schvaluje ve veřejném zájmu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 
4000213308/1/BVB/P mezi městem Horažďovice (budoucí 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 – Zábrdovice (budoucí oprávněná), k pozemku p.č. 832/40 v k.ú. Horažďovice – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

33. v záležitosti realizace památníku:    
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a) schvaluje realizaci projektu památníku pilota RAF - Vladimír Stanislav „Roger“ Pára 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt v rámci dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 
2018“  v souladu s popisem projektu s celkovými plánovanými výdaji 99.500 Kč včetně DPH 

c) pověřuje Ing. Michaela Formana, starostu města, podepisováním dokumentace a Františka 
Kříže, referenta bezpečnosti, OUI a krizového řízení, vedením dokumentace v souladu s právními 
předpisy 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kancelář starosty  

34. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  

termíny jednání RM: 26.03.2018 ve 14:00 h 
    09.04.2018 ve 14:00 h 
    23.04.2018 ve 14:00 h 
    14.05.2018 ve 14:00 h 
    28.05.2018 ve 14:00 h 
    11.06.2018 ve 14:00 h 
    25.06.2018 ve 14:00 h 

termín jednání ZM: 23.04.2018  v   18:00 h ve velké zasedací místnosti MěÚ 

Café dialog           28.03.2018  v   18.00 h   v kavárně hotelu Prácheň 

 

 
 

    

 

 
 
 

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

 

 

 

 

 


