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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 85.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného  
 dne  02.06.2014 

 
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 84. schůze  RM 
ze dne 19.05.2014  

2. povoluje zvláštní užívání veřejného prostranství firmě Agentura 4PRO s.r.o., Komenského 29,  Plzeň 
– Bolevec k umístění předváděcích vozů, stanu a nafukovací brány pro předváděcí akci Toyota Dolák 
FUN-POINT dne 10.06.2014. Poplatek bude vyměřen dle OZV č. 6/2010 o místních poplatcích – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

3. ve věci vyřazení majetku příspěvkové organizace na základě předloženého seznamu majetku 
souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku ZŠ 
Komenského v celkové pořizovací hodnotě 19.156 Kč – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  

4. schvaluje dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě stanoveného § 4 odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném 
znění, a to na maximální počet 34 žáků ve třídě při výuce některých předmětů v pátém a devátém 
ročníku ZŠ Komenského pro školní rok 2014/2015 za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na 
újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

5. jmenuje s účinností od 01.08.2014 Mgr. Marcelu Šmrhovou, ……………,  ředitelkou Základní školy 
Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy na dobu určitou do 31.07.2020 – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

6. neschvaluje navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Komenského na pronájem bazénu. Ke schválení 
navýšení neinvestičního příspěvku musí být doloženy podklady, ze kterých bude vyplývat potřeba 
navýšení příspěvku na rok 2014 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

7. schvaluje uzavření školní družiny při ZŠ Komenského od 30.06.2014 do 31.08.2014 a školní družiny 
při ZŠ Blatenská od  14.07. do 15.08.2014. 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  

8. schvaluje uzavření MŠ Loretská ul. od 01.07.2014 do 31.07.2014 a Křesťanské mateřské školy 
v době od  01.08.2014 do 29.08.2014. Mateřská škola, která bude přes prázdniny otevřena, bude 
zajišťovat provoz i pro děti z uzavřené mateřské školy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK 

9. v záležitosti předváděcí akce automobilů na Slavnostech Kaše 2014 dne 21.06.2014 na Mírovém 
náměstí od 9:00 -17:00 hod. souhlasí s předváděcí akcí společnosti Autocentrum Blohmann spol. 
s.r.o. Sušice vozů Ford a Kia s podmínkou, že bude uzavřena smlouva o zajištění reklamy – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

10. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Horažďovice, oddílu nohejbalu účelově na 
dopravné na soutěže, nájemné a nákup sportovního vybavení (míče, sítě, antuka…) ve výši 29.000 Kč. 
Příspěvek bude zahrnut do RO 5  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 
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11. v záležitosti městských Slavností Kaše 2014 schvaluje:  

a) smlouvu o zajištění reklamy mezi městem Horažďovice a společností Čevak, a.s. ve výši 10.000 
Kč + DPH 

b) smlouvu o zajištění reklamy mezi městem Horažďovice a společností Otavské strojírny a.s. ve 
výši 10. 000 Kč + DPH 

c) smlouvu o zajištění reklamy mezi městem Horažďovice a společností LYCKEBY CULINAR a.s. 
ve výši 10.000 Kč + DPH 

d) smlouvu o zajištění reklamy mezi městem Horažďovice a společností HASIT Šumavské vápenice 
a omítkárny, s.r.o. ve výši 5.000 Kč + DPH 

e) smlouvu o zajištění reklamy mezi městem Horažďovice a společností Kovaltos, s.r.o. ve výši 
3.000 Kč + DPH 

f) smlouvu o zajištění reklamy mezi městem Horažďovice a společností ELIKA, s.r.o. ve výši 2.000 
Kč + DPH 

g) smlouvu o zajištění reklamy mezi městem Horažďovice a společností Eduard Vrána – 
EDDY´Service ve výši 1.000 Kč + DPH 

h) smlouvu o zajištění reklamy mezi městem Horažďovice a společností Jana Vránová – Auto 
Service ve výši 1.000 Kč + DPH 

i) smlouvu o zajištění reklamy mezi městem Horažďovice a společností HAPON spol. s.r.o. ve výši 
1.000 Kč + DPH 

j) darovací smlouvu mezi obdarovaným městem Horažďovice a panem Václavem Burdou, Otavská 
1031, Horažďovice ve výši 2.000 Kč 

k) darovací smlouvu mezi obdarovaným městem Horažďovice a s firmou  Mišák EU s.r.o. 
Havlíčkova 95, Sušice ve výši 4.000 Kč 

 a pověřuje starostu města podpisem uvedených smluv – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, 
 odbor PPŠK 

12. schvaluje prodloužení  nájmu bytu č..,  …………………… ,…………….. (tzv. opakovaný pronájem) na 
dobu dvou let od 01.07.2014 do 30.06.2016 (ve smyslu usnesení RM č. 51/26 ze dne 27.08.2008)  – 
nájemce  ………….. ………… – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty a 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na akci „Městský rozhlas Horažďovice – modernizace 
stávajícího 100V  městského rozhlasu a realizace nového bezdrátového varovného a informačního 
systému včetně prováděcí projektové dokumentace celého díla“ a určuje dodavatele JD ROZHLASY 
s.r.o., Vigantice 196, IČ:27997007 s nabídkovou cenou 598.830 Kč bez DPH (s DPH 724.584 Kč). 
Schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty    

14. schvaluje rozšíření úředních hodin pokladny a podatelny Městského úřadu Horažďovice, tj. schvaluje 
úřední hodiny takto:   

  Pokladna 
  Pondělí 7:30 – 11:00 hod.  12:00 – 16:30 hod. 
  Úterý  7:30 – 11:00 hod. 12:00 – 14:00 hod. 
  Středa  7:30 – 11:00 hod.  12:00 – 16:30 hod. 
  Čtvrtek  7:30 – 11:00 hod. 12:00 – 14:00 hod. 
  Pátek   7:30 – 11:00 hod. 12:00 – 14:00 hod. 
 
  Podatelna 
  Pondělí 7:30 – 17:00 hod.   
  Úterý  7:30 – 15:00 hod.  
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  Středa  7:30 – 17:00 hod.   
  Čtvrtek  7:30 – 15:00 hod.  

Pátek   7:30 – 15:00 hod. 

 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá tajemnice MěÚ  

15. v záležitosti výběru nákladního vozidla:  

a) schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky pro dodávku nákladního vozidla určeného pro svoz 
odpadu z odpadkových košů a přepravu dalších materiálů – vozidlo Mitsubishi Canter Fuso od 
firmy VSP Auto s. r. o.,  Domažlická 168,   Plzeň 

b) schvaluje smlouvu o dodání vozidla Mitsubishi Canter Fuso v ceně 808.340 Kč bez DPH a 
pověřuje starostu města podpisem  

 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka Technické služby  

16. bere na vědomí Výsledek šetření stížnosti ČŠIP-540/14-P zpracovaný Českou školní inspekcí, 
Plzeňským inspektorátem, Koperníkova 26, Plzeň týkající se ZŠ Blatenská Horažďovice a bere na 
vědomí odpověď starosty města na stížnost p.  …… …………  – za realizaci usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor kanceláře starosty  

17. schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

18. ve věci nemovitosti p.č. 364/3 v k.ú. Babín u Horažďovic: 

a) neschvaluje záměr odprodeje části nemovitosti p.č. 364/3 ostatní plocha ostatní komunikace 
v k.ú. Babín u Horažďovic 

b) schvaluje záměr pronájmu části pozemku (zaplocená zahrádka) a pověřuje MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu 

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

19. ve věci pozemku p.č. 1496/4 v k.ú. Horažďovice:  

a) neschvaluje záměr odprodeje pozemku p. …………………… 

b) schvaluje záměr odprodeje pozemku výběrovým řízením za cenu 500 Kč/m2 pozemku + 
poplatky s prodejem související,  pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru odprodeje výběrovým řízením a pověřuje starostu města podpisem 

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

20. doporučuje ZM nevyužít předkupní právo společnosti LYCKEBY AMYLEX, a.s., Strakonická 946, 
Horažďovice na odkup nemovitosti – rodinného řadového domu čp. 1033 v Otavské ulici 
v Horažďovicích s předkupním právem pro město Horažďovice dle paragrafu 3056 zákona č. 89/2012 
Sb. za odhadnutou obvyklou cenu 1.500.000 Kč se současným nájemcem – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

21. schvaluje záměr směny pozemku p.č. 247/2 ostatní plocha neplodná půda o výměře 426 m2 v k.ú. 
Boubín (ve vlastnictví města Horažďovice)  za pozemek p.č. 142/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 
145 m2, části pozemků p.č. 142/10 ovocný sad o výměře 111 m2, p.č. 142/13 ovocný sad o výměře 227 
m2, p.č. 138 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 24 m2 vše v k.ú. Boubín (ve vlastnictví  
………… ……), pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny a 
doporučuje ZM projednat a schválit směnu pozemků včetně směnné smlouvy – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

22. schvaluje pachtovní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(propachtovatel) a společností POŠUMAVÍ a.s., Střelské Hoštice 194 (pachtýř) na propachtování části 
pozemkové parcely KN  p.č. 3075 trvalý travní porost o výměře 1 700 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu  
1.600 Kč/ha bez DPH  pro zemědělské účely s účinností od 01.06.2014 na dobu neurčitou a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  
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23. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o 
právu provést stavbu č. IV-12-0009453/1/VB k akci „Horažďovice, p.č. 1777/2 – kabel NN“ mezi 
městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (budoucí povinný) a společností ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupené na základě plné moci společností ProjektEL, 
Masarykova 436/III, Klatovy (budoucí oprávněná) a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

24. ve věci pozemku p.č. 2821/20 v k.ú. Horažďovice doporučuje ZM projednat   a schválit žádost 
manželů   ……….. a ………………….. o zkrácení termínu kolaudace rodinného řadového domu 
z 30.09.2014 na 30.06.2014 a schválit dodatek č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (budoucí prodávající) a manželi……………….., 
………….a ………………, …………..(budoucí kupující) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

25. v záležitosti akce „Horažďovice Předměstí – kanalizace – rozšíření řadů“:  

a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 
610, Klatovy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané dle § 18 
obecné výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění 
s názvem „Horažďovice Předměstí – kanalizace – rozšíření řadů“ s nabídkovou cenou 1.011.724 
Kč (+ DPH), schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem  

b) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice (objednatel) a společností ZIP o.p.s., 
Tomanova 3-5, Plzeň (zhotovitel), jejímž předmětem je výkon archeologického výzkumu formou 
dohledu stavby za nabídkovou cenu 7.800 Kč (+ DPH) a pověřuje starostu města podpisem 

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

26. schvaluje úpravu (změnu) Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu Likvidace lokálních zdrojů na 
fosilní paliva, rozšíření stávajících rozvodů a připojení odběratelů na systém CZT města Horažďovice, 
jehož předmětem je změna termínu předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

27. bere na vědomí storno oznámení příjemce o změně projektu „Otavská cyklostezka – úsek 
v mikroregionu Prácheňsko č. 1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí, etapa I.“ č. 5 ze dne 02.04.2014, jehož 
předmětem byla změna termínu ukončení fyzické realizace akce, změna termínu ukončení a stavební 
změny s tím, že bylo podáno nové oznámení příjemce o změně projektu č. 5, jehož předmětem jsou 
pouze stavební změny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

28. schvaluje dohodu o změně pronajatého prostoru sloužícího k podnikání a o majetkovém vypořádání 
mezi městem Horažďovice a Hanou Němcovou, bytem V Ráji 793, Strakonice, IČ: 47255242                          
a pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

29. schvaluje s platností od  01.07.2014 nájemné ve výši 834,70 Kč/m2/rok za pronájem nebytových 
prostor v čp. 71, Plzeňská ulice, Horažďovice nájemci Monice Bernardové, Všeruby 133, Kdyně, 
schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

30. ve věci odprodeje pozemků v  k. ú. Komušín: 

a) schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 647/3 orná půda o výměře 162 m2 v k.ú. Komušín 

b) neschvaluje záměr odprodeje pozemku  p.č. 672/5 orná půda o výměře 4 824 m2 v k.ú. Komušín 

c) neschvaluje záměr odprodeje pozemků p.č. 354/1 lesní pozemek o výměře 12 736 m2 v k.ú. 
Babín u Horažďovic, p.č. 355 trvalý travní porost o výměře 10 916 m2 v k.ú. Babín   u Horažďovic 
s tím, že ukládá MěÚ,  odboru investic, rozvoje a majetku města vyzvat pana ……….. 
…………….. k nabídnutí pozemků na případnou směnu pozemků 

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



 5 

 

31. schvaluje termíny jednání RM  a ZM :  

  jednání RM   16.06.2014 v 15:00 hod.      . 
  jednání ZM   23.06.2014 v 17:00 hod. (velká zasedací místnost MěÚ)   
    
  
   

 
Mgr. Karel Zrůbek, v.r.                   Jan Buriánek, v.r.  
   starosta města        místostarosta města    

 

 

 

 

 

 

 


