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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 82.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 14.05.2018 

 
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  81. schůze RM 
ze dne 23.04.2018  

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

a) bere na vědomí neobdržení žádné nabídky v proběhlém výběrovém řízení 

b) zrušuje tuto veřejnou zakázku malého rozsahu z důvodu neobdržení žádné nabídky 

c) schvaluje opakované vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby 
zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 
Sb. 

d) schvaluje seznam potencionálních uchazečů s rozšířením o jednoho uchazeče k oslovení 
výzvou k podání nabídky v opakovaném řízení  

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

3. v záležitosti akce „Oprava vodní nádrže Komušín (2), p.č. 286/6“: 

a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a společností BM zemní a 
stavební práce s.r.o., Skelná Huť 43, Nýrsko, IČO: 26367955  na realizaci opravy za nabídkovou 
cenu 616.413,81 Kč bez DPH (745.860,71 Kč vč. DPH) 

b) schvaluje přesun ve výši 145.861 Kč na akci z nespecifikované neinvestiční rezervy, který bude 
zahrnut do rozpočtového opatření č. 5 

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

4. bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o nevracení poskytnuté dotace na projekt 
„Analýza stavu a potenciálu úspor vybraných objektů města Horažďovice a ověření vhodnosti pro realizaci 
EPC projektu“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. schvaluje záměr pronájmu části p.č. 182/8 ostatní plocha neplodná půda o výměře cca 1 550 m2 v k.ú. 
Komušín pro ……..   ………. , ………… , ……….  a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

6. v záležitosti společnosti Vebor – trading s.r.o., Budětice 30 schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 
2701 ostatní plocha o výměře cca 18 m2 v k.ú. Horažďovice (dle zákresu) za účelem umístění mobilní 
betonové garáže s tím, že po přesunutí kontejnerů na komunální odpad zůstane zachován průjezdový 
profil ke garážovým vratům nemovitosti na st.p.č. 734/2 v k.ú. Horažďovice a bude umožněna manipulace 
s kontejnery,  pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

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 směny pozemků 
p.č. 87/5 trvalý travní porost o výměře 1 161 m2, p.č. 96/3 vodní plocha o výměře 218 m2, p.č. 96/4 vodní 
plocha o výměře 303 m2, p.č. 96/17 trvalý travní porost o výměře 1 067 m2, části p.č. 87/4 trvalý travní 
porost o výměře 873 m2, části p.č. 124/5 trvalý travní porost o výměře 1 365 m2 v k.ú. Komušín 
z vlastnictví ………… ………….., ………….  do vlastnictví města Horažďovice a zároveň převod části p.č. 
526/9 orná půda o výměře 4 987 m2 v k.ú. Komušín z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví 
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……………….. …………. , pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města vyhotovením 
geometrických plánů a zveřejněním záměru směny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje záměr prodloužení nájemního vztahu u pozemků p.č. 1648, p.č. 1650, p.č. 1652, p.č. 2242, p.č. 
2269/2, p.č. 2269/3, p.č. 2233/3, p.č. 2267/2, p.č. 2333 v k.ú. Horažďovice pro Zdeňka Tichého, U Jatek 
124, Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru 
prodloužení nájemního vztahu na dobu neurčitou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

9. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
„Třebomyslice, KT, p.č. 88/6 – NN“ číslo IV-12-0012972/2/VB“ mezi městem Horažďovice (budoucí 
povinný) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě 
plné moci společností ProjektEL s.r.o., Masarykova 436, Klatovy (budoucí oprávněná) k pozemku p.č. 616 
v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic s tím, že před záhozem kabelů bude provedena kontrola pracovníkem 
MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

10. schvaluje umístění novostavby rodinného domu na pozemcích p. č. 219/33 a 219/29 v k.ú. Horažďovice 
dle žádosti ………… ………….  zastoupeného Ing. Pavlem Vlčkem, T.G. Masaryka 121, Sušice – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje odložení  podání  návrhu  na  exekuční  vymáhání  pohledávky  za dlužníkem ………, … 
………………………., ……………… , ………… , ……………….. , bývalým nájemcem  nebytových  prostor  
Strakonická ulice 372, Horažďovice maximálně na dva roky – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

12. v záležitosti pronájmu kotelen v Horažďovicích:  

a) schvaluje dodatek č. 16 k nájemní smlouvě na pronájem kotelen mezi městem Horažďovice 
(pronajímatel) a Bytservisem Sušice s.r.o., Příkopy 86, Sušice (nájemce), kterým se pronajímá 
část prostor v čp. 1061 pro umístění tlakově závislé předávací stanice včetně ekvitermní regulace 
v DPS čp. 1061 a zvyšuje se roční nájemné na 2.011.614 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě 
s účinností od 01.05.2018  

b) schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem kotelny v ZŠ Blatenská a ZUŠ 
Horažďovice mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Bytservisem Sušice s.r.o., Příkopy 86, 
Sušice (nájemce), kterým se pronajímá část půdního prostoru v čp. 310 pro umístění tlakově 
závislé předávací stanice včetně ekvitermní regulace s účinností od 01.05.2018 a zvyšuje se 
nájemné na 1.000 Kč/rok + DPH v zákonem stanovené sazbě 

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

13. schvaluje záměr pronájmu st.p.č. 112 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 v k.ú. Horažďovice 
včetně objektu bez čísla popisného/čísla evidenčního k uskladnění sezónních věcí a pověřuje MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města   

14. schvaluje uzavření splátkového kalendáře pod  ztrátou  výhody  splátek  s ………….. …………… , 
nájemkyní bytu č. .. , …………… , Horažďovice na úhradu dlužného nájemného,  úhrad za plnění  
poskytovaná s užíváním bytu a příslušného úroku z prodlení ve výši 2.000 Kč/měsíc, vždy k  25. dni 
běžného  kalendářního  měsíce, poprvé v květnu 2018, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné 
bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

15. bere na vědomí protokol o výsledku průběžné kontroly v MŠ Na Paloučku, provedené Krajským úřadem 
Plzeňského kraje dne 14.11.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

16. bere na vědomí inspekční zprávu čj. ČŠIP-379/18-P a protokol o kontrole čj. ČŠIP-378/18-P z inspekční 
činnosti v Základní umělecké škole Horažďovice, příspěvková organizace, provedené Plzeňským 
inspektorátem České školní inspekce – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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17. schvaluje poskytnutí dotace ZKD Sušice, náměstí Svobody 135, Sušice, IČO: 00031968 na mzdu 
prodavačky prodejny v Třebomyslicích v roce 2018 ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

18. schvaluje v záležitosti zajištění pouti podniky LTZ v roce 2018 Vlastimilem Lagronem, Národních 
Mučedníků 150, Klatovy IV za podmínek:  

a) Vlastimil Lagron zajistí prvky LTZ tak, aby byly uspokojeny požadavky obyvatelstva na tuto 
zábavu 

b) Vlastimil Lagron uspořádá atrakce na prostranství určeném městem Horažďovice pro lunaparky – 
tržiště v max. výměře 5.000 m2 

c) Vlastimil Lagron zajistí na užívaném prostranství umístění 4 ks chemických WC v době konání 
pouti, tj. 17.-19.08.2018 

d) místo, kde budou zábavné podniky umístěny, bude předáno v takovém stavu, v jakém bylo 
převzato – předání a převzetí prostoru zajistí TS, p. Benešová 

e) místní poplatek za stánkový prodej v celém areálu tržiště bude vybírán městem Horažďovice na 
místě 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

19. bere na vědomí zápis textu do kroniky obce Komušín  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK   

20. v záležitosti poskytnutí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje: 

a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci 
programu „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2018“ mezi 
městem Horažďovice a Plzeňským krajem ve výši 40.000 Kč na projekt „Turistické informační 
tabule“ a schvaluje přijetí účelové dotace 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci 
programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2018“ mezi městem Horažďovice a 
Plzeňským krajem ve výši 50.000 Kč na projekt „35. ročník Západočeské oblastní přehlídky“ a 
schvaluje přijetí účelové dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

21. v záležitosti leteckých snímků a digitální mapy:  

a) schvaluje zhotovení leteckých snímků města a částí obce elektronicky za cenu 10.000 Kč bez 
DPH v roce 2019 

b) neschvaluje převedení turistických tras a cílů do digitální mapy za cenu 2.900 Kč včetně 
DPH/rok 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

22. v záležitosti dotačního programu města Horažďovice „Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti 
neziskových organizací v roce 2018“ na návrh příspěvkové komise schvaluje poskytnutí dotace: 

a) Okresní radě AŠSK ČR Klatovy, pobočný spolek, se sídlem Komenského 211, Horažďovice, IČO: 
2340011, na organizování a zajišťování sportovních soutěží žáků v okrese Klatovy - nájmy 
sportovišť, technické zabezpečení ve výši 3.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace 

b) Automoto klubu Pačejov v AČR, IČO: 43316476, na XXXIX. Invelt Rally Pačejov - tisk brožur, 
dokumentů, kopírování, poštovné, monitorovací systém, hudební produkce, tisk materiálů, vazba a 
kompletace itinerářů, předstartovní show ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
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c) …………….. , nar……………… , na 53. ročník Horažďovické padesátky - nákup suvenýrových 
skleniček pro účastníky pochodu ve výši 4.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace 

d) Tělovýchovné jednotě Sokol Veřechov, IČO: 48353248, na elektřinu, vodné, nákup míčů, barev ve 
výši  5.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

e) Tělocvičné jednotě Sokol Horažďovice, IČO: 48353175, pro oddíl nohejbalu – na cestovné, 
sportovní vybavení, pronájmy, pro oddíl stolního tenisu – na cestovné, technické vybavení, 
sportovní vybavení ve výši 45.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace 

f) Potápěčům Horažďovice, IČO: 26661331, na nákup náhradních dílů, revize techniky ve výši 5.000 
Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

g) ………………. , nar. ………, na celoroční sportovní výzvu Houba Challenge – pronájmy sportovišť, 
dopravu, sportovní pomůcky, poháry a medaile ve výši 25.000  Kč a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

h) KČT, odbor Horažďovice, IČO: 75052695, na dopravu na celodenní výlet s turistickým pochodem 
(Berounsko), podzimní setkání turistů Plzeňského kraje – výroba pamětních listů a razítek, popis 
tras, kopírování ve výši 5.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace   

i) ………………. ………. , nar. ……………, na startovné na střelecké závody ve výši 2.000 Kč a 
schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

j) Tenis klubu Horažďovice, z.s., IČO: 61785377, na nákup antuky, opravu cvičné stěny ve výši 
30.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

k) Fotbalovému klubu Horažďovice, IČO: 69981981, na dopravu mládeže, pronájmy sportovišť a 
tělocvičen, startovné na turnajích, nákup sportovních pomůcek ve výši 45.000 Kč a schvaluje 
uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

l) TJ Sportu Horažďovice, IČO: 47726091, na pronájem tělocvičny, startovné na závodech, vybavení 
závodníků ve výši 25.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace 

m) Motokros klubu Horažďovice v AČR, IČO: 64864332, na Mezinárodní mistrovství ČR (časomíra a 
lékařské zajištění) ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace 

n) Školnímu sportovnímu klubu AŠSK při ZŠ Komenského Horažďovice, pobočný spolek, IČO: 
1487442, na nájemné sportovišť (bazén, tělocvična) ve výši 50.000 Kč a schvaluje uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

o) ……………… ………… , nar. ……………., pro volejbalový oddíl žen Horažďovice na pronájem 
tělocvičny ve výši 2.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace 

p) …………… ………… , nar. ……….. , na dopravné na ligová utkání v šipkách ve výši 1.000  Kč a 
schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

q) HH Racing Team z.s., IČO: 5911401, na nákup propagačního materiálu, údržbu webových 
stránek, vystavení teamové licence ve výši 2.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace 

r) Tyjátru Horažďovice z. s., IČO: 64388883, na reproduktory, mixážní pult, autorské poplatky, 
cestovné, kostýmy, půjčení a výrobu kulis, nájemné ve výši 45.000 Kč a schvaluje uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

s) Pěveckému spolku Prácheň, IČO: 70801339, na poplatek Unii českých pěveckých sborů, 
ubytování na soustředění, dopravu na koncerty a soustředění, květiny, tisk ve výši 5.000 Kč a 
schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
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t) ………………………, nar. ………….., na Pošumavskou dechovou hudbu Otavanka – na dopravu, 
nákup sborového oblečení, jeho částí či doplňků, nákup technických pomůcek a částí zvukové 
aparatury ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace 

u) Junáku – český skaut, středisko Prácheň, z. s., IČO: 43312161, na techniku a vybavení na akcích 
většího rozsahu (letní tábory, setkání skautů) – zahradní vozík, akumulátorová vrtačka, 
elektrocentrála, kolečko ve výši 20.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace   

v) Pionýru, z.s. – Pionýrská skupina Prácheň Horažďovice, IČO: 66344701, na vybavení prostor pro 
klubovou činnost – termovárnice, nerezový termos, varná konvice, fotbálek, elektronický terč, 
pingpongový stůl, stolní hry, vysavač ve výši 20.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

w) Spolku přátel Komušína, IČO: 6482571, na propagaci spolku, webové stránky obce, spolku, 
diplomy a ocenění, provoz kulturních a sportovních akcí ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

x) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebomyslice, IČO: 426954, na nákup venkovního posezení 
– stoly a lavice ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace 

y) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horažďovice, IČO: 18236278, na oslavy 140. výročí založení 
sboru a pořádání soutěží – poháry, diplomy, upomínkové předměty, stuhy na prapory, zápůjčka 
TOI TOI na soutěže, uniformy ve výši 30.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace 

z) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Komušín, IČO: 65579143, na zajištění dětského dne, provoz 
atrakcí, diplomy a ocenění, venkovní stoly a lavice, zajištění mikulášské nadílky, propagaci sboru, 
uniforma pro jednatele sboru ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace 

aa) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Boubín, IČO: 65579101, na ledničku, venkovní stoly a lavice, 
prodlužovací kabel ve výši  10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace  

bb) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horažďovická Lhota, IČO: 65579127, na pořízení stanu ve 
výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

cc) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Veřechov, IČO: 65579178, na dětský karneval, dětský den, 
doplnění hasičské výzbroje ve výši  10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace  

dd) Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Horažďovice, IČO: 62633074, na udržení a 
zlepšení zdravotního stavu včelstev – léčiva a léčení včelstev ve výši 5.000 Kč a schvaluje 
uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

ee) Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, místní spolek Horažďovice, z.s., IČO: 
75041731, na přepravní boxy na zasílání holubů na závody ve výši 1.000 Kč a schvaluje uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

ff) Mysliveckému spolku Prácheň Horažďovice, IČO: 61784915, na nákup obilí – ječmen, oves, nájem 
honitby ve výši 5.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

gg) Spolku občanů Horažďovic - Předměstí, IČO: 02380307, na provoz a údržbu sportovního areálu - 
elektřina, voda, benzin do sekačky, antuka, nová sekačka, barvy, ředidlo, štětce, dětský den - ceny 
dětem ve výši 8.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

hh) ……….. …………. , …………….. , na akce v Babíně (pouťový volejbal, dětský den, soutěž 
v chytání ryb, drakiáda) – odměny pro soutěžící, combo souprava, volejbalová síť a míč, party 
stan, elektronické šipky ve výši 15.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace 
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ii) Svazu zdravotně postižených – Šumava – Klub Horažďovice, IČO: 72053526, na činnost spolku – 
vstupenky do bazénu, předplatné na divadlo,  autobusová doprava – výlet, rekondice ve výši 
10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace   

jj) Spolku rodáků a příznivců Horažďovic, města pod starobylou Práchní, z.s., IČO:  72060620, na 
činnost spolku – doprava na autobusové zájezdy ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace    

kk) …………. ………….. , nar. ……… , na akci Zářečská májka – honorář Otavanka, ceny pro děti do 
soutěží, materiál ve výši 2.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace 

ll) KČT, oblast Plzeňského kraje, IČO: 45331995, pro značkařský obvod Sušice - na značkařské 
příkazy pro údržbu, nářadí pro značkaře ve výši 3.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

23. v záležitosti veřejnosprávní kontroly:  

a) bere na vědomí protokol o kontrole - Křesťanská mateřská škola DUHA, Horažďovice, 
příspěvková organizace  (čj. MH/05102/2018), Mateřská škola Na Paloučku, Horažďovice, 
příspěvková organizace (čj. MH/06585/2018) a Základní škola Horažďovice, Komenského 211, 
příspěvková organizace (čj. MH/05831/2018) 

b) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Křesťanská mateřská škola DUHA, 
Horažďovice, příspěvková organizace za rok 2017, IČO: 75005565 a ukládá  zisk ve výši 
104.048,27 Kč převést do rezervního fondu příspěvkové organizace 

c) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Mateřská škola Na Paloučku, 
Horažďovice, příspěvková organizace za rok 2017, IČO: 75005280 a ukládá  zisk ve výši 
57.124,93 Kč převést do rezervního fondu příspěvkové organizace, z toho částku ve výši 
20.738,03 Kč použít na pokrytí ztráty z výsledku hospodaření předcházejících účetních období 

d) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Základní škola Horažďovice, 
Komenského 211, příspěvková organizace za rok 2017, IČO: 75005271 a ukládá  zisk ve výši 
492.137 Kč převést do rezervního fondu příspěvkové organizace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

24. rozhodla o přijetí nabídky dodavatele TAYLLORCOX s.r.o., Na Florenci 1055/35, Praha 1, IČO: 27902587 
na realizaci vzdělávání provázané s klíčovou aktivitou (KA 5) projektu Městský úřad Horažďovice – 
profesionalita s lidskou tváří II.“ (část B) za nabídkovou cenu 100.800 Kč bez DPH (121.968 Kč vč. DPH) a 
schvaluje uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí služeb – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice 
MěÚ  

25. pověřuje Bc. Hanu Bečvářovou výkonem povinností a oprávnění vedoucí organizační složky Městské 
muzeum Horažďovice na dobu od 01.06.2018 do 30.06.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice 
MěÚ a místostarostka města  

26. v záležitosti obdržené petice ze dne 06.04.2018:  

a) bere na vědomí Petici za odstranění stromů vysazených před domy čp. 929-930, ul. Loretská  

b) schvaluje odpověď petentům dle předloženého návrhu s přílohami 

– za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města  

27. schvaluje uzavření Městské knihovny Horažďovice v době od 23.07.2018 do 03.08.2018  a změnu 
provozní doby knihovny o  letních prázdninách dle předloženého návrhu – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Městská knihovna  

28. odkládá rozhodnutí týkající se Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace podlimitní veřejné 
zakázky na realizaci akce „Digitalizace a modernizace kina Otava (Dukla) v Horažďovicích“  zadávané dle 
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§ 53 zákona č. 134/2016 Sb. ve zjednodušeném podlimitním řízení – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

29. schvaluje konání akce Akademie kroužků dne 31.05.2018 pořádané DDM Horažďovice v zámeckém 
parku Parkán s podmínkou, že aktivity v prostoru budou naplánovány mimo hradební zdi a odpovědnost 
za případné škody přebírá organizátor – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

30. v záležitosti poskytnutí dotací:  

a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci 
programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2018“ mezi 
městem Horažďovice a Plzeňským krajem ve výši 10.000 Kč na projekt „Co bránily Bavorovy 
hradby?“ 

b) schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z programu Kulturní aktivity – Podpora 
projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918,1968, 1993) městu Horažďovice 
od Ministerstva kultury ČR ve výši 154.000 Kč na projekt „Konec války a život v nové republice 
aneb jak se žilo v Horažďovicích“ a schvaluje přijetí neinvestiční dotace 

       – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městské muzeum  

31. schvaluje pronájem bytu č. …  (2+1), ………. , Horažďovice ……………. , ……………  s platností od 
01.06.2018 na dobu určitou do 31.05.2019 za nájemné ve výši 40,89 Kč/m2 (od 01.06.2018 do 
30.06.2018) a 41,59 Kč/m2 (od 01.07.2018) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města   

32. schvaluje podání žádosti do programu Podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným 
poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 
2018 (vyhlášeného Radou Plzeňského kraje) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

33. v záležitosti veřejné zakázky „Učebna přírodních věd“ v ZŠ Komenského:  

a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti AV MEDIA, a.s., Žižkova 1, České 
Budějovice, IČO: 48108375 na část A - dodání IT vybavení za nabídkovou cenu 503.173 Kč bez 
DPH (608.839,33 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné kupní smlouvy 

b) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Santal spol. s r.o., Jiráskova 738/II, Třeboň, 
IČO: 42408121 na část B - dodání nábytku za nabídkovou cenu 278.855,87 Kč bez DPH 
(337.415,60 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné kupní smlouvy 

c) rozhodla o výběru společnosti Stavební společnost H a T, spol. s r.o, Komenského 373, 
Strakonice, IČO: 45023522 na část C - stavební úpravy učebny za nabídkovou cenu 839.191 Kč 
bez DPH (1.015.421,11 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

d) rozhodla o vyloučení společnosti K-BUILDING CB, a.s., Hraniční 2094, České Budějovice, IČO: 
26105594 z důvodu dodržení procesních postupů, kdy nabídka obsahovala omluvu z účasti na 
zakázce na část C - stavební úpravy učebny a neobsahovala žádné další přílohy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

34. v záležitosti opatření k ochraně osobních údajů schvaluje  uzavření smlouvy o dílo týkající se pověřence 
pro ochranu osobních údajů se společností Algotech a. s., Sokolovská 668/136 D, Praha 8, IČO: 
24775487 – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

35. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  

termíny jednání RM:  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 
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Ing. Hana Kalná, v.r.               Mgr. Alen Průchová, v.r.  

      místostarostka města                  členka rady města   
 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


