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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 79.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 26.03.2018 

 
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  78. schůze RM 
ze dne 12.03.2018  

2. schvaluje výjimku ze stavební uzávěry pro stavbu „Revitalizace sportovního areálu Lipky Horažďovice“ 
v rozsahu dle předložené projektové dokumentace stavby – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

3. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Rekonstrukce části Nábřežní a Prácheňské ulice“ včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru 
uzavřené s Ing. Oldřichem Slováčkem, Pivovarská 1272, Blatná, jehož předmětem je změna právní formy 
zhotovitele na právnickou osobu S-pro servis, s.r.o., Pivovarská 1272, Blatná – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. schvaluje propachtování části st.p.č. 297/1 včetně nemovitosti občanské vybavenosti bez č.p./č.e. (kiosek 
a terasa) a části p.č. 1130/1 (okolo fotbalového hřiště) v k.ú. Zářečí u Horažďovic společnosti Švelch, 
s.r.o., Náměstí Svobody 28, Sušice za účelem provozování kiosku a vodáckého tábořiště za podmínky, že 
budou respektována ustanovení smlouvy o nájmu ze dne 29.09.2000 ve znění schválených dodatků a 
bude doložena smlouva o podnájmu mezi Fotbalovým klubem Horažďovice, z.s., Sportovní 1107, 
Horažďovice (nájemce) a společností Švelch, s.r.o., Náměstí Svobody 28, Sušice (podnájemce) jako 
příloha k platné smlouvě o nájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

5. v záležitosti  ukončené stavby „Dopravní připojení lokality Nový Dvůr, Horažďovice“: doporučuje ZM 
projednat a schválit uzavření darovací smlouvy mezi městem Horažďovice (dárce) a Plzeňským krajem, 
Škroupova 18, Plzeň (obdarovaný) na bezúplatný převod pozemku p.č. 1052/28 ostatní plocha silnice o 
výměře 149 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic a bezúplatný převod stavby neevidované v katastru nemovitostí 
– odbočovacího pruhu na silnici č. II/169 včetně zhodnocení pozemků p.č. 1052/28, p.č. 2411/10, p.č. 
2411/24 v k.ú. Zářečí u Horažďovic – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

6. schvaluje ve veřejném zájmu uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  č. 71010-008487 VPI Horažďovice, 
polní cesta mezi městem Horažďovice (obtížený) a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 
2681/6, Praha 3 - Žižkov zastoupenou na základě plné moci společností ARANEA NETWORK a.s., 
Modřanská 307/98, Praha 4 – Hodkovičky (oprávněná) k pozemkům p.č. 2860, p.č. 2865, p.č. 2979/1 
v k.ú. Horažďovice za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 
č.j. 11409/2018-SŽDC-SON PLZ mezi městem Horažďovice (budoucí povinný) a Správou železniční 
dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 (budoucí oprávněná) – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje pronájem bytu č. .. (0+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  

9. schvaluje pronájem bytu č. ..  (2+1), …………….. , Horažďovice …………. ………….. , ……………….. , 
……………    s platností od 01.05.2018 na dobu určitou do 30.04.2019 za nájemné ve výši 40,89 Kč/m2 – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
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10. v záležitosti …….. ………….. :  

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

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

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

11. schvaluje hlavní inventarizační komisi pro kalendářní rok 2018 ve složení předseda Dana Havránková, 
členové Ing. Hana Kalná, Alena Čáňová a 16 dílčích inventarizačních komisí pro kalendářní rok 2018 dle 
přílohy a pověřuje starostu města jejich jmenováním – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
finanční  

12. provádí rozpočtové opatření č. 2/2018, kterým se zvyšují příjmy o 9.374.720 Kč a zvyšují výdaje o 
9.374.720 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

13. doporučuje ZM schválit dotaci ve výši 62.700 Kč z rozpočtu města spolku Hudba bez hranic, z.s. IČO: 
26555131 na Ševčíkovy hudební večery v roce 2018 a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

14. bere na vědomí zápis textu do kroniky obce Třebomyslice za rok 2017 a do kroniky obce Horažďovická 
Lhota za rok 2016 a 2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

15. schvaluje  přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2018 ve výši 30.000 Kč na realizaci 
projektu „Postupová přehlídka činoherního divadla – Horažďovice 2018“ v programu Podpora v oblasti 
neprofesionálních uměleckých aktivit na rok 2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

16. bere na vědomí zápis z 29. jednání kulturní komise z 28.02.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK  

17. schvaluje bezplatný pronájem prostoru malého nádvoří zámku, jeho pravé podloubí a pravou polovinu 
velkého nádvoří zámku TJ Sport Horažďovice, Klub přátel H50,  pro účely startu a cíle pochodu 
„Horažďovická 50“ v termínu  25. a 26.05.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

18. v záležitosti soutěží:  

a) schvaluje konání akce Hasičská okrsková soutěž dne 05.05.2018 v Panské zahradě 

b) schvaluje konání akce Okresní soutěž Mladých hasičů dne 20.10.2018 v Panské zahradě a 
v 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 MěÚ, odbor PPŠK  

19. schvaluje dotaci Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Blatenská 314,  Horažďovice, IČO 
26360870 ve výši 50.000 Kč na zajištění provozu sociálních lůžek a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví  

20. schvaluje dotaci ve výši 3.000 Kč na provoz Střediska výchovné péče, Domažlice – víkendové a 
zážitkové pobyty pro klienty ze sociálně slabých a znevýhodněných rodin pořádané v  roce 2018 a 
schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví   

21. schvaluje dotaci ve výši 3.000 Kč na provoz sociální služby odborného sociálního poradenství – Poradna 
pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, 
o.p.s., Záboří 83, Záboří u Blatné a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví   

22. neschvaluje ZDVOP Klokánek – Rozvojová zóna 514, Janovice nad Úhlavou poskytnutí finančního 
příspěvku ke krytí nákladů při poskytování péče o děti zanedbané, týrané, zneužívané a jinak sociálně 
ohrožené – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
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23. v záležitosti organizační složky Městská knihovna Horažďovice:  

a) jmenuje Ing. Janu Truhlářovou vedoucí organizační složky Městská knihovna Horažďovice 
s platností  od 01.04.2018 

b) schvaluje   plat  vedoucí organizační složky Městská knihovna  dle přílohy č. 2 návrhu usnesení. 
Platový výměr  nabývá  účinnosti 01.04.2018 a je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě a s ustanovením § 102 odst. 2b)  zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

c) ukládá tajemnici MěÚ,  Ing. Ivaně Duškové,  realizovat usnesení, tj. vystavit a předat jmenovací 
listinu a platový výměr  vedoucí organizační složky Městská knihovna 

– za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města a tajemnice MěÚ  

24. v záležitosti změny dispozičního oprávnění k provádění řídící kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. 
schvaluje dispoziční oprávnění k provádění řídící kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. uvedené v 
dodatku č. 5, který doplňuje přílohu č. 1 směrnice č. 7/2014 o finanční kontrole z 17.12.2014 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

25. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Stavební společnost H a T, spol. s r.o., Komenského 
373, Strakonice, IČO: 45023522 na realizaci stavebních prací veřejné zakázky malého rozsahu 
„Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská – II. etapa“ zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého 
rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu 1.410.167 Kč bez DPH (1.706.303 Kč 
vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

26. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a spol. ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České 
Budějovice na akci „Horažďovice ÚV Ostrov – obnova sorbentu AS technologie 2018“ za cenu 514.700 Kč 
bez DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

27. v záležitosti opravy vodovodní přípojky domu čp. 77 v Horažďovicích: 

a) schvaluje zvláštní užívání místní komunikace ulice Prácheňská v průběhu provádění výkopových 
prací při realizaci stavby „Oprava vodovodní přípojky domu čp. 77“ 

b) schvaluje úplnou uzavírku provozu místní komunikace ulice Prácheňská v úseku od křižovatky 
s ulicí Havlíčkova po křižovatku s ulicí Trhová, bez možnosti objížďky - termín uzavírky od 
09.04.2018 do 13.04.2018 

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

28. v záležitosti akce  „Třebomyslice, rekonstrukce čp. 1“: 

a) schvaluje projektovou dokumentaci 

b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace včetně 
výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru uzavřené s Jiřím Urbánkem, Hraniční 70, 
Strakonice, jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 32.100 Kč + DPH 

c) schvaluje přesun 37.550 Kč z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města na akci 
„Třebomyslice, rekonstrukce čp. 1“, který bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 2 

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

29. v záležitosti Křesťanské MŠ Duha:  

a) souhlasí s povolením akce „Duhové narozeniny“ Křesťanské mateřské školy DUHA v prostorách 
Parkánu dne 19.05.2018 od 14:00 h a zapůjčením pódia, stanů (v případě nepříznivého počasí), 
lavic, stánků  a košů na akci 

b) na základě žádosti ředitelky Křesťanské MŠ DUHA vyjadřuje předchozí souhlas k přijetí 
finančního daru od Spolku rodičů a přátel při Křesťanské MŠ Horažďovice, IČO: 22683704,  
určeného na nákup pomůcek do jednotlivých tříd ve výši 25.000 Kč a na zahradní vahadlovou 
houpačku ve výši 20.000 Kč 
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        – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

30. v záležitosti realizovaných projektů:  

a) bere na vědomí a souhlasí se změnou rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Pořízení a 
rozšíření informačních systémů MěÚ Horažďovice, jejímž předmětem je sloučení dvou 
plánovaných etap realizace projektu do jedné etapy 

b) schvaluje monitorovací zprávu o realizaci projektu „Městský úřad Horažďovice – profesionalita 

s lidskou tváří II.“ 

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

31. v záležitosti kácení:  

a) schvaluje kácení ze zdravotních důvodů 4 ks smrku v parku Ostrov na pozemku p. č. 1083/1 v k. 
ú. Zářečí  u Horažďovic 

b) schvaluje kácení 4 ks cypřišů u tělocvičny ZŠ Komenského na pozemku p. č. 301 v k.ú. 
Horažďovice 

c) schvaluje kácení 1 ks javoru v Žižkově ulici na pozemku p.  č. 2790/2 v k.ú. Horažďovice 

        – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby   

32. v záležitosti akce „Dodávka nákladního vozidla s hákovým nosičem kontejnerů“: 

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

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

c) schvaluje návrh kupní smlouvy pro dodávku nákladního vozidla s hákovým nosičem kontejnerů 

d) stanovuje hodnotící komisi ve složení dle přílohy 

–         – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

33. v záležitosti akce „Dodávka terénního vozidla 4x4 pick up“: 

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

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

c) schvaluje návrh kupní smlouvy pro dodávku terénního vozidla 4x4 pick up 

d) stanovuje hodnotící komisi ve složení dle přílohy 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

34. v  záležitosti veřejné zakázky na realizaci vzdělávání provázané s klíčovou aktivitou (KA 5) projektu 
Městský úřad Horažďovice – profesionalita s lidskou tváří II.“ (část E): 

a) rozhodla o vyloučení společnosti M.C.TRITON spol. s r.o., Evropská 846/176a, Praha 6, IČO: 
49622005 z veřejné zakázky na základě posouzení nabídky z důvodu nepředložení 
požadovaných dokumentů 

b) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele JAZYKY CZ s.r.o., u Josefa 116, Pardubice, 
IČO: 27548139 na realizaci vzdělávání za nabídkovou cenu 39.960 Kč bez DPH (48.352 Kč vč. 
DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ a projektová manažerka  

35. schvaluje poskytnutí dotace spolku Prácheňsko a Pošumaví, z.s. IČO: 04304594 ve výši 15.000 Kč na 
spolufinancování projektu „Destinace Prácheňsko a Pošumaví se představuje“ na zpracování 
marketingové strategie a zajištění cílené komunikace na sociálních sítích, na zajištění placeného 
zobrazení videospotů a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   
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36. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  

termíny jednání RM:  09.04.2018   v 15:00 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 
 
termín pracovního jednání ZM  16.04.2018   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   

 

 

 

 

 

 


