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Město Horažďovice 
Usnesení  

Z 80.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 09.04.2018 

 
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  79. schůze RM 
ze dne 26.03.2018  

2. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, Nýrsko, IČO: 
64834042, na realizaci stavebních prací veřejné zakázky malého rozsahu „Vodovod a kanalizace 
Plzeňská ulice, Horažďovice“ zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu 
z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu 2.825.100,12 Kč bez DPH (3.418.371,15 Kč 
vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

3. v záležitosti stavby „Kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech Babín, Boubín, 
Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté Pole, Třebomyslice a Veřechov“ doporučuje ZM:  

a) projednat a schválit odkup spoluvlastnického podílu pozemků p.č. 87/3 trvalý travní porost o 
výměře 66 m2 a p.č. 96/2 vodní plocha koryto vodního toku umělé o výměře 33 m2 ve výši ½  
v k.ú. Komušín od ……… ………….. , ………………. , ………………..  za cenu ve výši 30 Kč/m2 
pozemku + náklady s prodejem související 

b) projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi ………… ……………………. , …………… , 
………………..   (prodávající) a městem Horažďovice (kupující) 

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

4. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy se zřízením služebnosti inženýrské sítě 
mezi …….. ………… , ……………  a městem Horažďovice, kdy ………. ……………  převádí do vlastnictví 
města Horažďovice pozemek p.č. 264/7 trvalý travní porost o výměře 669 m2 v k.ú. Boubín. Město 
Horažďovice zároveň převádí do vlastnictví ……….. ……….  nově vzniklý pozemek p.č. 29/10 ostatní 
plocha ostatní komunikace o výměře 442 m2 v k.ú. Boubín s doplatkem ve výši 20 Kč/m2 pozemku 
(celkem 4.540 Kč) pro ………….. ………….  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

5. schvaluje přílohu SPU 150628/2018/104/Mr/34081203 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 st.p.č. 66 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 198 m2, st.p.č. 67/1 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 303 m2, st.p.č. 74/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 173 m2, st.p.č. 83/2 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2 v k.ú. Veřechov – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje úplnou uzavírku části chodníků při Komenského ulici (úsek při přechodu u Hlaváčků) na 
pozemku p. č. 2756/8, 2694/8, 2694/12, 153/1, 2754/4 a 2754/2 v k. ú. Horažďovice a částečnou uzavírku 
příslušné části silnice I/22 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 29.04.2018 do 30.05.2018 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje pronájem bytu č.  ..  (2+1), ………….. , Horažďovice …………  a ………..   ……………… , 
……… ……………… 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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8. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), …………….. , Horažďovice …………….  a ……………. ……………., 
…………………., Horažďovice s platností od 01.06.2018 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 40,89 
Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje pronájem bytu č.  .. (1+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  

10. schvaluje pronájem obecního bytu č. .. (2+1), …………….. , Horažďovice ………………. , ……………., 
Horažďovice s platností od 01.06.2018 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 40,89 Kč/m2 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. … (2+1), …………………. , Horažďovice na dobu dvou let 
s platností od 01.05.2018 do 30.04.2020 za nájemné ve výši 40,37 Kč/m2 ………………… , 
…………………… , Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

12. doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru číslo 04/2017 s ……………………….., 
………………. , Horažďovice, kterým se prodlouží doba čerpání úvěru – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor finanční  

13. provádí rozpočtové opatření č. 3/2018, kterým se zvyšují příjmy o 65.470 Kč a zvyšují výdaje o 65.470 Kč 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

14. v záležitosti poskytnutí dotace:  

a) schvaluje poskytnutí dotace RNDr. Ladislavu Havlovi, Strakonice, IČO: 10315926 na mzdové 
náklady za provozování služeb Regionálního informačního centra Prácheňska v roce 2018 ve 
výši 15.000 Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

b) schvaluje poskytnutí dotace Náboženské obci Církve československé husitské v Horažďovicích, 
IČO: 66344409 na hudební produkci a propagaci k 90. výročí vzniku horažďovického sboru ve 
výši 2.500 Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

15. v záležitosti kácení zeleně: 

a) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks jalovce u Tělocvičny ZŠ Komenského na parcele č. 221/16 
v k ú. Horažďovice 

b) schvaluje kácení 45 m2  břečťanu na hradební zdi u čp. 77 na parcele č. 44 a 49/1 v k.ú. 
Horažďovice 

–         – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

16. rozhodla o přijetí nabídky účastníka C&K, a.s., Vídeňská 100,  Brno, IČO: 46972609 na dodávku 
terénního vozidla 4x4 Pick up za nabídkovou cenu 619.210,75 Kč bez DPH (749.245 Kč vč. DPH) a 
schvaluje uzavření příslušné kupní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Technické služby  

17. rozhodla o přijetí nabídky účastníka SAP spol. s r.o., Snět 24,  Dolní Kralovice, IČO: 475434425 na 
dodávku nákladního vozidla s hákovým nosičem kontejnerů za nabídkovou cenu 1.978.000 Kč bez DPH 
(2.393.380 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné kupní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Technické služby  

18. v provozních záležitostech organizační složky Technické služby: schvaluje ve  smyslu  §  102 odstavec 2) 
písm. j)  zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů zvýšení počtu zaměstnanců 
organizační složky Technické služby – vzhled obcí a veřejná zeleň  v roce 2018 na dobu sezónních 
pracích  o 2 zaměstnance na dobu 6 měsíců (od května do října) vedených v současnosti na ÚP a s 
podmínkou, že na plat budou použity finanční prostředky získané z prodeje nepotřebného majetku TS. 
Pracovní poměr bude na 0,75 úvazku/6 h denně – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Technické služby a MěÚ, odbor kanceláře starosty  

19. v záležitosti knih:  
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a) neschvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč nakladatelství Bohumír Němec-Veduta na 
vydání knihy o významných absolventech Jirsíkova gymnázia   

b) schvaluje předobjednání zakoupení 2 ks knih S odvahou v srdcích I. a II. dílu za cenu 600 Kč  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

20. v záležitosti opatření k ochraně osobních údajů:  

a) bere na vědomí zprávu asistovaného zhodnocení Checklist bezpečnostních opatření pro 
zajištění ochrany a bezpečnosti osobních údajů, zpracovaný společností Algotech a. s., IČO: 
24775487, Sokolovská 668/136 D, Praha 8 

b) souhlasí s realizací návrhových opatření a doporučení k realizaci 

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

21. schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi městem 
Horažďovice a Státním zemědělským intervenčním fondem, Ve Smečkách 801/33, Praha 1 na 
spolufinancování akce „Rekonstrukce lesní cesty Opěš, Horažďovice“ ve výši 1.988.784 Kč – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

22. schvaluje záměr pronájmu části nebytových prostor o výměře 5 m2 v ZŠ Blatenská čp. 539,  Blatenská 
ulice na st.p.č. 652 v k.ú. Horažďovice a části nebytových prostor o výměře 5 m2 v DPS čp. 1061, 
Palackého ulice na st.p.č. 1566 v k.ú. Horažďovice společnosti Bytservis Sušice, s.r.o., Příkopy 86, Sušice 
za účelem umístění tlakově závislé předávací stanice včetně ekvitermní regulace a pověřuje MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města   

23. v záležitosti realizace akce „Horažďovice – oprava chodníků 2018“:  

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  

24. doporučuje  ZM schválit program 20. zasedání ZM dne 23.04.2018 a navrhuje ověřovatele zápisu: Annu 
Hájkovou, Miroslavu Jordánovou a návrhovou komisi: Daniela Martínka, Mgr. Václava Jáchima – za 
realizaci usnesení zodpovídá starosta města  

25. bere na vědomí informaci společnosti Čevak a.s., Severní 8/2264, České Budějovice o zjištění 
havarijního stavu ČOV potrubí + prevence sucha a doporučuje ZM zařadit obě akce do neinvestiční 
rezervy rozpočtu roku 2018 a zplnomocnit RM k provádění rozpočtových opatření na financování obou 
akcí – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

26. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  

termíny jednání RM:  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 
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            Ing. Michael Forman, v.r.                   Ing. Hana Kalná, v.r.   
            starosta města                    místostarostka města   

 

 

 

 

 

 

 


