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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 81.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 23.04.2018 

 
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  z  80. schůze RM 
ze dne 09.04.2018  

2. v záležitosti akce „Vodovody pro místní části, Horažďovice“:   

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zpracovatele 
projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, 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  

3. v záležitosti stavby „Oprava polní cesty Opěš – Babín“:  

a) rozhodla o přijetí nabídky společnosti S-pro servis, s.r.o., Pivovarská 1272, Blatná na zhotovení 
pasportu a projektové dokumentace stavby „Oprava polní cesty Opěš – Babín“ včetně výkonu 
inženýrské činnosti ve výši 66.500 Kč + DPH 

b) schvaluje přesun 80.470 Kč z nespecifikované neinvestiční rezervy rozpočtu města 2018 na akci 
„Oprava polní cesty Opěš – Babín“, který bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 4 

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

4. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) a 
…………….. ……….. , ………….    (kupující) na odprodej pozemku p.č. 1480/4 ostatní plocha o výměře 
2 323 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 780 Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené sazbě s tím, že splní-li 
kupující podmínky smlouvy, poskytne prodávající kupující slevu ve výši 20 % z kupní ceny bez DPH – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. v záležitosti přípravy stavby „Kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech Babín, Boubín, 
Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté Pole, Třebomyslice a Veřechov“ schvaluje záměr budoucí směny 
p.č. 547/55 vodní plocha o výměře 98 m2, p.č. 568/4 ostatní plocha neplodná půda o výměře 48 m2, části 
p.č. 547/22 trvalý travní porost o výměře cca 621 m2, části p.č. 547/51 vodní plocha o výměře cca 10 m2 
v k.ú. Veřechov ve spoluvlastnictví ……………..   a ……….. ………. ,  ……………….   za pozemky ve 
vlastnictví města Horažďovice p.č. 595/2 vodní plocha o výměře 27 m2, p.č. 595/3 ostatní plocha 
manipulační plocha o výměře 38 m2, p.č. 595/4 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 51 m2, p.č. 
595/5 vodní plocha o výměře 431 m2, p.č. 595/6 vodní plocha o výměře 745 m2, části p.č. 595/1 ostatní 
plocha manipulační plocha o výměře cca 1 650 m2 v k.ú. Veřechov a pověřuje MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města zveřejněním záměru budoucí směny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. v záležitosti přípravy stavby „Kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech Babín, Boubín, 
Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté Pole, Třebomyslice a Veřechov“ schvaluje záměr budoucí směny 
části pozemku p.č. 603/65 orná půda o výměře cca 75 m2 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic za část 
pozemku p.č. 607/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 75 m2 v k.ú. Třebomyslice u 
Horažďovic, ve vlastnictví města Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru budoucí směny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  
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7. v záležitosti přípravy stavby „Kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech Babín, Boubín, 
Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté Pole, Třebomyslice a Veřechov“ schvaluje záměr budoucí směny 
části pozemku p.č. 603/69 orná půda o výměře cca 1 124 m2 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic za část 
pozemku p.č. 176 orná půda o výměře cca 1 124 m2 v k.ú. Horažďovická Lhota, ve vlastnictví města 
Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru budoucí 
směny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje záměr směny pozemku p.č. 1389/20 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 87 m2 v k.ú. 
Komušín ve vlastnictví …………… …………. , ……………..  za část pozemku p.č. 1225 orná půda o 
výměře 87 m2 v k.ú. Komušín  ve vlastnictví města Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města vyhotovením geometrického plánu na oddělení pozemku p.č. 1225 v k.ú. Komušín a 
zveřejněním záměru směny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

9. v záležitosti přípravy 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 budoucí odkup p.č. 603/84 orná půda o výměře 803 m2, části p.č. 603/70 
orná půda o výměře cca 1 901 m2 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic od spoluvlastníků ………. 
……………., ……………. , ……………….  (podíl ve výši ½) a ……………. ………… , 
………………………..  (podíl ve výši ½) za cenu 30 Kč/m2 pozemku 

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

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

10. schvaluje záměr směny pozemku p.č. 1369/3 ostatní plocha neplodná půda o výměře 346 m2, p.č. 
1389/15 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 165 m2 v k.ú. Komušín ve vlastnictví ………………. 
……………., ………………… , ………….  – ………..   za pozemek p.č. 1180 orná půda o výměře 345 m2 a 
část p.č. 156/24 orná půda o výměře 166 m2 v k.ú. Komušín ve vlastnictví města Horažďovice a pověřuje 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města vyhotovením geometrického plánu na oddělení pozemku 
p.č. 156/24 v k.ú. Komušín a zveřejněním záměru směny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Revitalizace sportovního areálu Lipky“ včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru uzavřené 
se společností Bíza Hilský Táborský architekti s.r.o., jehož předmětem je změna platebních podmínek a 
obchodního názvu zhotovitele – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

12. rozhodla o  přijetí nabídky společnosti SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4 na provedení stavby 
„Zpevnění části parkoviště u čp. 148, Horažďovice“ ve výši 502.055 Kč + DPH– za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

13. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Úprava přechodů pro chodce 
s omezenou schopností pohybu a orientace – Mobilita pro všechny – změna přechodu č. 04 a 14“ 
uzavřené se společností Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, Nýrsko, jehož předmětem je změna termínů 
plnění částí díla – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

14. schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie mezi městem Horažďovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín ve 
věci přeložky stávajícího vedení VN v rámci stavby „Revitalizace sídliště Šumavská - Pod Vodojemem“ – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

15. schvaluje uložení kabelů NN do pozemků města p. č. 616 vše v k. ú. Třebomyslice u Horažďovic dle 
žádosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené společností ProjektEL, s.r.o., Masarykova 436, Klatovy za 
podmínky, že bude uzavřena smlouva o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene, prostor staveniště 
bude protokolárně převzat zhotovitelem stavby od zástupce Technických služeb Horažďovice, před 
záhozem kabelů bude protokolárně provedena kontrola pracovníkem MěÚ, odboru investic, rozvoje a 
majetku města, po dokončení stavby budou povrchy obnoveny z jednoho materiálu v celé šíři chodníku a 
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budou protokolárně předány zástupci Technických služeb Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

16. odkládá rozhodnutí o žádosti společnosti EDOP, s.r.o., Kapsova Lhota 17, Strakonice o souhlas 
s umístěním odběrného místa vody z mlýnského náhonu pro tepelné čerpadlo v Podzámeckém mlýnu do 
stanovení podmínek provozování Mlýnského náhonu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města   

17. souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace – parkoviště na pozemku p.č. 2694/9 v k.ú. 
Horažďovice, ulice Strakonická v Horažďovicích, v úseku dle doložené situace,  z důvodu umístění 
venkovního zařízení pro hosty restaurace U Hlaváčků o rozměrech cca 4,50 m x 10,40 m,  v termínu od 
01.05.2018 do 30.09.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   

18. souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace ulice Tyršova v Horažďovicích (na p.č. 2758/7, p.č. 
2758/8 v k.ú. Horažďovice), v úseku před restaurací Na Růžku, z důvodu umístění předzahrádky o 
rozměrech 7 x 4 metry,  v termínu od 14.05.2018 do 14.09.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města   

19. v záležitosti pronájmu nebytových prostor Mírové náměstí 4, Horažďovice (rychlé občerstvení) 
neschvaluje  nájemcům Bc. Petru Horejšovi, Čímice 99, Sušice, Mgr. Pavlu Horejšovi, Čímice 99, Sušice, 
Zdeňku Zoubkovi, Komenského  953, Horažďovice proplacení faktury za dodávky plynu ve výši 50 % – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

20. schvaluje uplatňování valorizace smluvního nájemného z bytů v majetku města s platností od 01.07.2018 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

21. schvaluje pronájem bytu  č. ..  (0+1), ……………… , Horažďovice (DPS) ……………… , …………….  na 
dobu neurčitou s platností od 01.05.2018 za nájemné ve výši 30,69 Kč/m2 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

22. souhlasí se zařazením investičních akcí příspěvkových organizací do seznamu investičních priorit 
Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) pro správní oblast ORP 
Horažďovice v rozsahu uvedeném v příloze a potvrzuje potřebnost a využitelnost investic v území – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

23. vydává Pravidla, kterými se stanovuje užívání znaku města Horažďovice – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

24. schvaluje uzavření školní družiny při ZŠ Blatenská ve dnech od 02.07.2018 do 04.07.2018, od 
16.07.2018 do 31.08.2018 a školní družiny při ZŠ Komenského od  02.07.2018 do 31.08.2018. Školní 
družina, která bude přes prázdniny otevřena, bude zajišťovat provoz i pro žáky z uzavřené školní družiny. 
Žákům bude umožněno odebrání oběda za cenu stanovenou v rámci školního stravování – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

25. v záležitosti provozu mateřských škol:  

a) souhlasí s uzavřením MŠ Na Paloučku od 02.07.2018 do 31.07.2018, od 27.08.2018 do 
31.08.2018 a Křesťanské MŠ DUHA v době od 01.08.2018 do 31.08.2018. Mateřská škola, která 
bude přes prázdniny otevřena, bude zajišťovat provoz i pro děti z uzavřené mateřské školy 

b) souhlasí s termínem zápisu k předškolnímu vzdělávání v Křesťanské MŠ DUHA a v MŠ Na 
Paloučku dne 03.05.2018 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

26. schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí daru nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka Na kole 
dětem, IČO: 292 35 715 ve výši 5.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

27. odkládá rozhodnutí o pořízení leteckých snímků města a částí obce a převedení turistických tras a cílů do 
digitální mapy za cenu 2.900 Kč včetně DPH/rok – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

28. schvaluje uzavření dohody o provedení práce na roznášku Horažďovického obzoru – za realizaci 
usnesení zodpovídá tajemnice a MěÚ, odbor PPŠK  
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29. schvaluje Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 5/2015 o tvorbě a způsobu čerpání sociálního fondu, který upravuje 
výši příspěvku a změnu stanovení podílu na úhradě při poskytování stravování ze sociálního fondu – za 
realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

30. v záležitosti opatření k ochraně osobních údajů:  

a) souhlasí s realizací návrhových opatření  pro zajištění ochrany a bezpečnosti osobních údajů, 
společností Algotech a. s., IČO: 24775487, Sokolovská 668/136 D, Praha 8 

b) souhlasí s pronájmem DPO – Data protection officer (pověřence pro ochranu osobních údajů) se 
společností Algotech, a. s., IČO: 24775487, Sokolovská 668/136 D, Praha 8 

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

31. v záležitosti vyřazení majetku příspěvkové organizace: 

a) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Komenského v celkové pořizovací hodnotě 111.149 Kč, 
způsob vyřazení dle rozpisu (sběrný dvůr, ekologická likvidace, likvidační firma) 

b) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku Křesťanské MŠ DUHA v celkové pořizovací hodnotě 1.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

32. v záležitosti akce „Učebna přírodních věd“ v ZŠ Komenského Horažďovice:  

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 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 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

33. provádí rozpočtové opatření č. 4/2018, kterým se snižují příjmy o 290.220 Kč a snižují výdaje o 290.220 
Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

34. schvaluje bezplatné poskytnutí prostor kostela sv. Jana Křtitele ZŠ Komenského pro účely Letního 
koncertu dětských pěveckých sborů Poupata a Kvítek, dne 04.06.2018 v čase od 08.00 – 20.00 hod – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

35. v záležitosti návrhů kulturní komise:  

a) bere na vědomí zápis z 30. jednání kulturní komise 

b) schvaluje program Slavností Kaše 2018 

c) odkládá rozhodnutí týkající se programu Oslav 100 let republiky 

d) nesouhlasí s přesunem výtvarných dílen při jarmarcích ze sálu knihovny do velké zasedací síně 
MěÚ  

e) souhlasí s projektem PK „Lípy republiky 2018“ 

f) souhlasí s projektem nadace Olgy Havlové ohledně zasazení stromu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

36. v záležitosti …………….  …………. :  

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

b) schvaluje pronájem obecního bytu č. ..  (3+1), ………………… , Horažďovice ………….  
………………… , ………………. , Horažďovice s platností od 01.05.2018 na dobu neurčitou za 
nájemné ve výši 41,79 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   
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37. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. ..  (2+1), ………………. , Horažďovice s 
…………….  a …………….  ………………..  ke dni 31.05.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města   

38. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .   (2+1), ……………….. , Horažďovice s 
……………. ……………….  ke dni 31.05.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města   

39. v záležitosti  narovnání majetkových vztahů u Mlýnského náhonu na Otavě schvaluje záměr směny části 
p.č. 1136 zahrada a části p.č. 2517 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 6 m2 v k.ú. Zářečí u 
Horažďovic z vlastnictví společnosti EDOP, s.r.o., Kapsova Lhota 17, Strakonice do vlastnictví města 
Horažďovice a zároveň převod části p.č. 1137/4 ostatní plocha manipulační plocha a části p.č. 2464/2 
vodní plocha o výměře cca 8 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic (dle návrhu společnosti EDOP)) z vlastnictví 
města Horažďovice do vlastnictví společnosti EDOP, s.r.o., Kapsova Lhota 17, Strakonice a pověřuje 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny a vyhotovením geometrického 
plánu s tím, že náklady budou hrazeny oběma účastníky směny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města   

40. rozhodla o přijetí nabídky společnosti Algotech a.s., Sokolovská 668/136d, Praha 8 Karlín, IČO: 
24775487 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na „Implementaci systému managementu úřadu 
dle požadavků ISO 9001:2016 (ISO 9001:2015) a ISO/IEC 27001:2013 včetně souvisejícího vzdělávání“, 
zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., za 
nabídkovou cenu  232.800 Kč bez DPH (281.688 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o 
dílo – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

41. schvaluje konání akce Závod vlčat a světlušek dne 12.05.2018 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 

42. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  

termíny jednání RM:  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 

termíny jednání ZM:                   25.06.2018 v  18:00 h – velká zasedací místnost MěÚ 

 

 

 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


