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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 85.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 25.06.2018 

 
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  84. schůze RM ze 
dne 11.06.2018  

2. v záležitosti akce „Městské zdravotnické zařízení, Horažďovice – oprava střechy“:  

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 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) jmenuje hodnotící komisi dle návrhu 

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

3. v záležitosti akce „Městské zdravotnické zařízení, Horažďovice – výměna oken a dveří“: 

a) schvaluje  zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 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) jmenuje hodnotící komisi dle návrhu 

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

4. v záležitosti akce „Komušín – oprava vodní nádrže“: 

a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi společností M Build s.r.o., Na Pakšovce 2202, Písek, 
IČO: 28155084 a městem Horažďovice na realizaci opravy za nabídkovou cenu 478.898,23 Kč 
bez DPH (579.466 Kč vč. DPH) 

b) ukládá zahrnout výdaje do návrhu rozpočtu pro rok 2019, případně do rozpočtového provizoria 

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

5. v záležitosti výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na realizaci akce  
„Digitalizace a modernizace kina Otava (Dukla) v Horažďovicích“– usnesení nebylo přijato 

6. v záležitosti přípravy stavby „Kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech Babín, Boubín, 
Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté Pole, Třebomyslice a Veřechov“ neschvaluje žádost manželů 
…………….  o navýšení výměry p.č. 595/1 v k.ú. Veřechov na cca 2 380 m2 pozemku a trvá na usnesení 
81. RM ze dne 23.04.2018, bod č. 5 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

7. v záležitosti narovnání majetkových vztahů v k.ú. Veřechov odkládá rozhodnutí týkající se záměru směny 
p.č. 147 ostatní plocha neplodná půda o výměře 146 m2 v k.ú. Veřechov ve vlastnictví ……………. 
………….. , ……………. , ……………….  za část pozemku p.č. 146/3 o výměře cca 218 m2 v k.ú. 
Veřechov ve vlastnictví města Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
oslovit vlastníky nemovitosti čp. …  s nabídkou odprodeje pozemku p.č. 146/3 do jejich spoluvlastnictví – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. 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. 264/15 trvalý travní porost o výměře 27 m2, p.č. 284/2 trvalý travní porost o výměře 891 m2, p.č. 
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284/13 trvalý travní porost o výměře 138 m2 v k.ú. Boubín z vlastnictví …………… ……….. , …………. , 
……………… do vlastnictví města Horažďovice a zároveň převod části p.č. 1557/1 orná půda o výměře 
1 056 m2 v k.ú. Horažďovice z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví …………… ………….. , 
……………… , ……………. , pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města vyhotovením 
geometrického plánu a zveřejněním záměru směny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a …………….. 
……………., ……………… , Praha 5 (nájemce) na pronájem části p.č. 182/8 ostatní plocha o výměře cca 
1 550 m2 v k.ú. Komušín na dobu neurčitou a za nájemné ve výši 1.000 Kč/rok – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a společností Vebor – 
trading s.r.o., Budětice 30 (nájemce) na pronájem části p.č. 2701 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k.ú. 
Horažďovice za účelem umístění mobilní betonové garáže, na dobu neurčitou s účinností od  01.07.2018 
a nájemné ve výši 50 Kč/m2 pozemku + DPH v zákonem stanovené sazbě – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje uzavření dodatku č. 7 mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ……… ……………. , 
………………… , ……………  (nájemce), kterým se prodlužuje nájemní vztah na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou k pozemkům 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 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Horažďovice (propachtovatel) a Jiřím Doubkem, 
Nábřežní 413, Horažďovice (pachtýř) na propachtování pozemků p.č. 1126/13 orná půda o výměře 24 972 
m2, p.č. 1123/7 trvalý travní porost o výměře 11 134 m2, p.č. 1123/8 trvalý travní porost o výměře 2 170 
m2, p.č. 1126/1 orná půda o výměře 99 m2, p.č. 1123/1 trvalý travní porost o výměře 40 m2, p.č. 1123/5 
trvalý travní porost o výměře 2 201 m2, p.č. 1123/9 trvalý travní porost o výměře 468 m2, p.č. 1126/14 orná 
půda o výměře 837 m2, p.č. 1136/1 orná půda o výměře 4 212 m2 vše v k.ú. Horažďovice na dobu 
neurčitou s účinností od 01.07.2018 a pachtovné ve výši 3.075 Kč/ha + DPH v zákonem stanovené sazbě 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje uzavření Dodatku k licenčnímu ujednání BB06/98 programové vybavení - Bytová agenda 32 
(pasporty) o ochraně osobních údajů s  Ing. Janem Hrubým, Prokopova 15, Plzeň, IČO 12462268, DIČ 
CZ6410061174 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

14. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a …………… ……….. , 
………….. , ……………..  (nájemce) na pronájem st.p.č. 112 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 
včetně objektu bez čísla popisného/čísla evidenčního v k.ú. Horažďovice na dobu neurčitou a nájemné ve 
výši 200 Kč/m2 pozemku (celkem 2.800 Kč/rok) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města   

15. schvaluje vrácení nájemného ve výši 1.000 Kč Jiřímu Lukešovi, Nábřežní 288, Horažďovice  z důvodu 
neuskutečnění koncertu v prostorách bývalého pivovaru čp. 1079, Strakonická ulice, Horažďovice dne 
10.03.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

16. v záležitosti bytu č. ., ……………… , Horažďovice: 

a) schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. ..  (2+1), …………….. , Horažďovice 
s ………… …………… ke dni 30.06.2018 

b) schvaluje pronájem  bytu č. ..  (2+1), …………………., Horažďovice …………………. , 
……………. , ……..  s platností od 01.07.2018 na dobu určitou do 30.06.2019 za nájemné ve výši 
41,59 Kč/m2 

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

17. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ………….. , Horažďovice ……….. ………….. , …………….  s platností 
od 01.08.2018 na dobu určitou do 31.07.2019 za nájemné ve výši 41,59 Kč/m2 s uplatněním slevy ve výši  
5,80 Kč/m2 pro rok 2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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18. schvaluje pronájem  bytu č. .. (4+1), …………………., Horažďovice ………………. , ……………… 
s platností od 01.08.2018 na dobu určitou do 31.07.2019 za nájemné ve výši 42,50 Kč/m2 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

19. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ………….. , Horažďovice …………….. , ……………. , …………..  
s platností od 01.08.2018 na dobu určitou do 31.07.2019 za nájemné ve výši 41,59 Kč/m2 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

20. schvaluje pronájem bytu  č. .. (0+1), ……………. , Horažďovice (DPS)  …………… , ………………  na 
dobu neurčitou s platností od 01.07.2018 za nájemné ve výši 31,21 Kč/m2 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

21. revokuje usnesení z 10. jednání RM, bod č. 23, ze dne 14.03.2011, kterým RM schválila uzavření 
pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci a ukládá vypovědět pojistnou smlouvu číslo 
5400865180 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci uzavřenou dne 29.03.2012 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

22. schvaluje dotaci Danielovi Motlíkovi , T.G.Masaryka 23, Sušice, IČO 04974221 na provoz pojízdné 
prodejny v měsících duben - červen 2018 ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

23. schvaluje zvláštní užívání veřejného prostranství v zámeckém parku – parkán pro svatební obřad a 
hostinu dne 29.06.2018 v rozsahu 1.000 m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

24. v záležitosti veřejné zakázky „Učebna fyziky“ ZŠ Blatenská:  

a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti AV MEDIA, a.s., Pražská 63, Praha 10, IČO: 
48108375 na část A - dodání IT vybavení za nabídkovou cenu 900.800 Kč bez DPH (1.089.968 
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 236.264 Kč bez DPH 
(285.879,44 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 296.615 Kč 
bez DPH (358.904,15 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

25. v záležitosti vyřazení majetku příspěvkové organizace: na základě předloženého seznamu majetku 
souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku Křesťanské MŠ 
DUHA v celkové pořizovací hodnotě 28.555 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

26. souhlasí se zapojením města Horažďovice do projektu Regionální filmové kanceláře Plzeňského kraje 
z.s. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

27. schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu 
„Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018“ mezi 
městem Horažďovice a Plzeňským krajem ve výši 15.000 Kč na projekt Slavnosti Kaše 2018 a Den 
Seniorů 2018 a schvaluje přijetí účelové dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

28. schvaluje pořízení 250 sad tašek na podporu třídění odpadu v domácnostech – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor ŽP   

29. v záležitosti kácení zeleně:  

a) bere na vědomí pokácení 2 ks javoru u přechodového místa ve Strakonické ulici na parcele č. 
2694/12 v k. ú. Horažďovice 

b) schvaluje kácení 1 ks javoru v sídlišti Šumavská na parcele č. 832/2 v k. ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

30. schvaluje ve  smyslu §  102 odstavec 2) písm. j)  zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších 
předpisů zvýšení počtu zaměstnanců organizační složky Městské muzeum Horažďovice o jednoho, pro 
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období 01.08.2018 – 31.12.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městské muzeum 
a MěÚ, odbor kanceláře starosty  

31. schvaluje poskytnutí věcných darů v celkové hodnotě 3.490 Kč, jako ocenění práce u JPO III SDHO 
Horažďovice členům: ……………. ., …………….. ., …………………., vyslovuje jmenovaným poděkování 
za jejich činnost ve funkci u JPO III SDH Horažďovice a pověřuje realizací nákupu věcných darů a jejich 
předání pracovníka bezpečnosti, OUI a krizového řízení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
kanceláře starosty  

32. schvaluje uzavření smlouvy mezi Plzeňským krajem a městem Horažďovice o poskytnutí finanční dotace 
ve výši 59.000 Kč z dotačního titulu „Plzeňský kraj - Bezpečný kraj a prevence kriminality 2018“ na 
zlepšení vybavení a tím připravenosti Městské policie Horažďovice k řešení mimořádných událostí a 
pověřuje Františka Kříže, pracovníka bezpečnosti a krizového řízení, odbor kanceláře starosty, společně 
s vedoucím strážníkem městské policie Pavlem Bláhou realizací projektu – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty a MěP  

33. schvaluje uzavření smlouvy mezi Plzeňským krajem a městem Horažďovice o  poskytnutí účelové dotace 
z  dotačního titulu „Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018" ve 
výši 22.272 Kč na věcné vybavení pro JPO III SDH Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor kanceláře starosty  

34. v záležitosti památníku horažďovického rodáka pilota RAF - Vladimír Stanislav „Roger“ Pára:  

a) schvaluje uzavření smlouvy mezi Plzeňským krajem a městem Horažďovice o poskytnutí 
účelové finanční dotace z dotačního titulu „Individuální dotace  OKHE 2018“ ve výši 33.000 Kč na 
projekt „Památník pilota RAF – Vladimír Roger Pára, Horažďovice“ 

b) pověřuje Františka Kříže, obor kanceláře starosty, společně s ak. mal. Petrem Mikou realizací 
projektu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

35. provádí rozpočtové opatření č. 7/2018, kterým se zvyšují příjmy o 478.000 Kč a zvyšují výdaje o 478.000 
Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

36. schvaluje architektonickou studii stavby „Rekonstrukce sokolovny Horažďovice“ – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

37. schvaluje uzavření dodatku č. 2 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 rozsahu 
a navýšení ceny o 96.544 Kč + DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

38. na základě žádosti společnosti EDOP s.r.o., Kapsova Lhota 17, Strakonice souhlasí s umístěním 
odběrného místa vody z mlýnského náhonu pro tepelné čerpadlo v Podzámeckém mlýnu za podmínky, že 
bude předložena k odsouhlasení projektová dokumentace, řešící detailní provedení odběrného místa a 
požadavky na odběr vody a bude uzavřena smlouva o využití vody z mlýnského náhonu – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

39. schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV pro novostavbu WC u hřiště Na Vápence na pozemku  
p.č. 1161/3 v k.ú. Horažďovice mezi městem Horažďovice a spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
Děčín a souhlasí s úhradou podílu na nákladech ve výši 10.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

40. odkládá rozhodnutí týkající se kácení dřevin v rámci projektu „Rekonstrukce Peškovy ulice“ dle 
předložené dokumentace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

41. v záležitosti městské policie Horažďovice:  

a) schvaluje obměnu služebního vozidla městské policie 
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b) schvaluje zařadit do rozpočtu roku 2019 částku 500.000 Kč na pořízení nového služebního 
vozidla městské policie 

– za realizaci usnesení zodpovídá starosta města, pracoviště bezpečnosti, OUI a krizového řízení a 
vedoucí strážník městské policie  

42. schvaluje pronájem bytu č. .. (0+1), …………….. , Horažďovice ……….. ……….. , …………..  s platností 
od 01.07.2018 na dobu určitou do 31.12.2018 za nájemné ve výši 41,59 Kč/m2 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

43. schvaluje architektonickou studii stavby „Revitalizace sídliště Jiráskova v Horažďovicích“ – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

44. schvaluje uzavření smlouvy mezi Plzeňským krajem a městem Horažďovice o poskytnutí účelové dotace 
z programu  „Obnova původního řešení nemovitostí a drobných staveb na území památkových rezervací a 
zón 2018“ na výměnu oken a dveří a opravu omítek čp. 4 ve výši 150.000 Kč – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

45. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  

termíny jednání RM:  16.07.2018 ve 14:00 h 
     06.08.2018 ve 14:00 h 
     27.08.2018 ve 14:00 h 
     10.09.2018 ve 14:00 h 
     24.09.2018 ve 14:00 h 
     08.10.2018 ve 14:00 h 

termíny jednání ZM:                   24.09.2018 v  18:00 h – velká zasedací místnost MěÚ 

 

 

 

 
 
        

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

 
 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


