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Město Horaž ďovice 
Usnesení  

z 86.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne  16.06.2014 

 
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 85. schůze  
RM ze dne 02.06.2014  

2. schvaluje  pronájem   nebytových   prostor (skladová hala a otevřený přístřešek u haly)  o  celkové 
rozloze  1350 m2  v čp. 372,  Strakonická ulice,  Horažďovice  společnosti LYCKEBY   AMYLEX,  a.s., 
Strakonická  946, Horažďovice za účelem skladovacích prostor s platností  od 01.09.2014 na dobu 
určitou  do 31.03.2015 za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok a pověřuje starostu města podpisem 
příslušné nájemní smlouvy – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   

3. schvaluje  smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene – služebnosti 
č. 0225/22-506/33200/2014 k akci „Horažďovice, Komenského a Strakonická ul. SO 02 rekonstrukce 
vodovodu v ulici Strakonická“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na 
Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle (budoucí strana povinná) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (budoucí strana oprávněná) a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

4. nesouhlasí  s uložením kabelů optické sítě do pozemků města p. č. 2745/13, 2745/12, 238/58, 238/6, 
238/30 a 2694/5 v k. ú. Horažďovice dle žádosti Šumavanet, s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, 
Horažďovice z důvodu plánované výstavby okružní křižovatky – za  realizaci  usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. schvaluje  zařazení přípravy a realizaci výstavby dětského hřiště v lokalitě „Vápenka“ do rozpočtu 
města na rok 2015 a schvaluje odpověď na Petici na výstavbu nového dětského hřiště v lokalitě 
"Vápenka"– za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

6. v záležitosti nebytových prostor – Hotelu Prácheň:  

a) schvaluje  dodatek č. 6 ke  smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem 
Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, Horažďovice a Romanem Staňkem, Táborská 748/13, 
Praha – Nusle, nájemcem nebytových prostor čp. 152, 153, 154 a souvisejících pozemků (Hotel 
Prácheň), jehož předmětem je snížení nájemného o DPH a úprava počtu městských akcí v  
kalendářním roce s platností od 01.01.2015 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku 

b) souhlasí  s podnájmem nebytových prostor v objektu RCCR, čp. 152, st. p. č. 218/1 RNDr. 
Ladislavu Havlovi – Ciao …, Zámek 1, Strakonice, IČ 10315926 a Ciao…, cestovní kancelář, 
s.r.o., Zámek 1, Strakonice, IČ 26061741 za účelem provozování informačního centra, 
mapového centra a k činnosti cestovní kanceláře s platností od 01.07.2014 do doby skončení 
nájemního vztahu za podmínky, že budou respektována ustanovení nájemní smlouvy ze dne 
26.11.2007  a budou doloženy podnájemní smlouvy mezi nájemcem Romanem Staňkem, 
Táborská 748/13, Praha – Nusle a podnájemci RNDr. Ladislavem Havlem - Ciao …, Zámek 1, 
Strakonice a Ciao…, cestovní kanceláří, s.r.o., Zámek 1, Strakonice jako přílohy k platné nájemní 
smlouvě 

 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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7. schvaluje  dle § 2288 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku výpověď z nájmu bytu ……… 
…………….., nájemci bytu č. .., …………..,  Horažďovice s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počne 
plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje  splátkový  kalendář pod ztrátou  výhody  splátek  s  ……….  a ………… …………, nájemci 
bytu č. ., ……………., Horažďovice na úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši  700 
Kč/měsíc vždy k  25. dni běžného  kalendářního měsíce, poprvé v červnu 2014, zároveň  bude placeno 
běžné měsíční nájemné bytu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

9. doporu čuje ZM  schválit Závěrečný účet DSO RADINA za rok  2013 – souhlasit s hospodařením za 
rok 2013, a to bez výhrad a vzít na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření zpracovanou Krajským 
úřadem Plzeňského kraje  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

10. v záležitosti účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2013:  

a) schvaluje   účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola 
Horažďovice, Loretská ul.  935,  okres Klatovy za rok 2013, IČ: 75005280 a ukládá výsledek 
hospodaření příspěvkové organizace ve výši 11.912,90 Kč  převést do jejího rezervního fondu 

b) schvaluje  účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Křesťanská mateřská 
škola Horažďovice, Jiřího z Poděbrad 724, okres Klatovy za rok 2013, IČ: 7500556 a ukládá 
výsledek hospodaření příspěvkové organizace ve výši 99.090,42 Kč převést do jejího rezervního 
fondu a z toho 24.276,69 použít na pokrytí ztráty minulých účetních období 

c) schvaluje  účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola 
Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace za rok 2013, IČ: 75005557 a ukládá 
výsledek hospodaření příspěvkové organizace ztrátu ve výši 80.027,96 Kč uhradit z prostředků 
jejího rezervního fondu 

d) schvaluje  účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola 
Horažďovice Komenského ul. 211, příspěvková organizace za rok 2013, IČ: 75005271 a ukládá 
výsledek hospodaření příspěvkové organizace ztrátu  ve výši 165.670,43 Kč uhradit z prostředků 
jejího  rezervního fondu ve výši 14.106,47 Kč a dále úsporou hospodaření příspěvkové 
organizace roku 2014 

   – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

11. doporu čuje ZM  schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 03.07.2012, kterým se Tělocvičné 
jednotě Sokol Horažďovice, Tyršova 352, Horažďovice IČ. 48353175 prodlužuje  termín splatnosti 
z 15.06.2014 na 15.06.2015 nesplaceného zůstatku půjčky ve výši 25.000 Kč  – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

12. schvaluje  dodatek č. 3 k nájemní smlouvě s A+R s.r.o., Počernická 257,  Radonice, IČ: 26746000 a 
pověřuje starostu města podpisem  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

13. bere na v ědomí  protokol o kontrole příspěvkové organizace – Křesťanská mateřská škola 
Horažďovice, Jiřího z Poděbrad 724, okres Klatovy  (č.j. MH/04773/2014), Mateřská škola 
Horažďovice, Loretská ul. 935, okres Klatovy (č.j. MH/05671/2014), Základní škola Horažďovice, 
Komenského ul. 211, okres Klatovy (č.j. MH/07183/2014) a Základní škola Horažďovice, Blatenská 
540, příspěvková organizace (č.j. MH/08074/2014) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  

14. souhlasí s poskytnutím příspěvku a schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
2.500 Kč na službu raná péče pro rodiny s dětmi s postižením, Diakonie ČCE, středisko v Praze 5 – 
Stodůlkách, Vlachova 1502, Praha 5 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví   

15. schvaluje  v souvislosti s činností v rámci JPO III SDH Horažďovice za ½ roku 2014 poskytnutí daru 
velitelovi JPO III SDH Horažďovice …………….. ve výši 2.000 Kč, členům …………, …………., 
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……………a ………….. ve výši 1.000  Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře 
starosty   

16. schvaluje  s platností od 01.07.2014 Organizační řád Městského úřadu Horažďovice – za realizaci 
usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

17. v záležitosti  opravy komunikace Třebomyslice – Malý Bor:  

a) rozhodla o přijetí nabídky uchazeče  Eurovia Silba, a.s.,  Lobezská 1191/74,  Plzeň 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 „Oprava 
komunikace Třebomyslice – Malý Bor“ s nabídkovou cenou 856.205,68 Kč vč. DPH, schvaluje 
příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem   

b) doporu čuje ZM  přesun 856.205,65 Kč vč. DPH z nespecifikované neinvestiční rezervy rozpočtu 
města 2014 na akci „Oprava komunikace Třebomyslice – Malý Bor“, který bude zahrnut do 
rozpočtového opatření č. 7 /2014 

 – za realizaci usnesení zodpovídá místostarosta města   

18. RM projednala návrh místostarosty města, ze dne 11.06.2014 týkající se poskytnutí darů pro předsedu 
kulturní komise a členy komise zástupců částí obce. Rada města Horažďovice schvaluje poskytnutí 
finančního daru ve výši 1.500 Kč předsedkyni kulturní komise ………………. a poskytnutí finančního 
daru členům komise zástupců částí obce:  ………….ve výši 500 Kč, ………………. ve výši 500 Kč, 
………………ve výši 500 Kč, …………………ve výši 500 Kč,  ……………………ve výši 500 Kč, 
……………. ve výši 500 Kč, ……………….. ve výši 500 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor kanceláře starosty  

19. doporu čuje ZM  schválit smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad k projektu Prácheňské marionety mezi městem Horažďovice a Regionální radou regionu 
soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, České Budějovice – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Městské muzeum   

20. schvaluje  dodatek č. 2 ke smlouvě o deponování archivních a matričních mikrofilmů uzavřené mezi 
Národní knihovnou ČR Praha a městem Horažďovice dne 24.09.2012, č. j. NK-2058/OSDF/12  a 
pověřuje starostu města  podpisem –  za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská 
knihovna  

21. schvaluje :  

a) darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a  firmou  Burda Václav ve výši 1.000 Kč 

b) darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a spol.  INKA - Kareš spol. s. r.o. ve výši  3.000 Kč 

c) darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a spol.  Brabec, Mlýn Horažďovice – Zářečí s.r.o. 
ve výši  1.000 Kč 

d) darovací smlouvu mezi městem Horažďovice spol. OVAG s.r.o. ve výši 1.000 Kč 

e) darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a spol. Rosa Computers – Václav Rosa ve výši 
3.000 Kč 

f) darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a spol. Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. ve výši 
1.000 Kč 

 a pověřuje starostu města podpisem  

22. souhlasí s uzavřením kina Otava v termínu od 11.08. – 25.08.2014 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK   

23. schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku 10.000 Kč Kulturnímu středisku – Libuše Mužíková účelově 
určenému na částečné uhrazení koncertu Orchestru V. Hybše a jeho hostů.  Příspěvek bude zahrnut 
do rozpočtového opatření č. 6/2014  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

24. v záležitosti jednání kulturní komise:  
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a) bere na v ědomí  zápis z 21.  jednání kulturní komise ze  dne 11.06.2014 

b) schvaluje  Seznam horažďovických osobností v Horažďovickém obzoru na rok 2014 

c) schvaluje  poskytnutí 50.000 Kč na pořízení pamětní desky Sv. Gorazda a Msgr. K. Fořta, bude 
zahrnuto do rozpočtového opatření č. 6/2014 

  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

25. souhlasí s pořádáním divadelního představení Tyjátru Horažďovice o.s. v přírodním areálu na Panské 
zahradě  05. a 06.09.2014 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

26. schvaluje  přesunutí části oplocení kolmého k jihovýchodnímu průčelí domku na hranici mezi pozemky 
p. č. 3116/2 a 3115 v k.ú. Horažďovice a zadláždění celé plochy mezi chodníkem a jihovýchodním 
průčelím řadového rodinného domku „C“ v ulici Nad Nemocnicí dle předloženého projektového návrhu 
a žádosti manželů ……………., ……………………., Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

27. v záležitosti akce „Stavební úpravy vybraných parkovišť – Horažďovice - SO 102- ZŠ Blatenská“: 

a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Silnice Nepomuk s.r.o., U Pošty 513, 
Nepomuk, IČ: 26342812 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  nabídkovou cenou 1.693.316 Kč (+ DPH), schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje 
starostu města podpisem 

b) schvaluje  přesun 2.048.913 Kč vč. DPH z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města 
2014 na akci „Stavební úpravy vybraných parkovišť – Horažďovice - SO 102- ZŠ Blatenská“, 
který bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 6/2014 

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

28. schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Otavská cyklostezka – úsek 
v mikroregionu Prácheňsko č.1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí, etapa I.“ uzavřené se společností Silnice 
Klatovy a.s., Vídeňská 190, Klatovy, jehož předmětem je změna rozsahu díla a snížení  ceny o 
43.067,64 Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem  

29. v záležitosti projektu  „Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura“:  

a) rozhodla  o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Ing. Josef Skala – Projektová a inženýrská 
činnost, Čečelovice 83, Blatná, IČ: 71774726 na zhotovení projektové dokumentace pro 
provedení stavby včetně výkonu inženýrské činnosti ve výši 240.000 Kč (zhotovitel není plátce 
DPH) a výkonu autorského dozoru ve výši jednotkové ceny 700 Kč/hod  (zhotovitel není plátce 
DPH) a 200 Kč/cestu (zhotovitel není plátce DPH),  schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu 
města podpisem 

b) schvaluje přesun 390.000 Kč vč. DPH z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města 2014 
na akci „Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura“, který bude zahrnut do rozpočtového 
opatření č. 6/2014 

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

30. schvaluje  rozpočtové opatření č. 6/2014  a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 07/2014 – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

31. v záležitosti zajištění výběrového řízení na dodavatele kompostérů pro občany projektu:  
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a) rozhodla  o přijetí nabídky společnosti GPL– INVEST, s.r.o., Kněžskohorská 2632,  České 
Budějovice na zajištění výběrového řízení na dodavatele kompostérů projektu „Separace 
bioodpadů ve městě Horažďovice“ ve výši 20.000 Kč + DPH 

b) schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi městem Horažďovice a společností GPL–INVEST, s.r.o. 
a pověřuje starostu  podpisem 

c) schvaluje seznam členů hodnotící komise pro otevírání obálek 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

32. doporu čuje ZM  schválit „Koncepci využití zámku a kina“ včetně budoucího organizačního zajištění 
komunitních potřeb města a uložit RM  zajistit vypracování zadání architektonické soutěže na 
přestavbu kina na komunitní dům podle této koncepce – za realizaci usnesení zodpovídá starosta 
města  

33. doporu čuje ZM  schválit program 24. zasedání ZM  a navrhuje ověřovatele zápisu: Karel Lukeš a Mgr. 
Naděžda Chládková a návrhovou komisi: Pavel Jánský, Ondřej Brabec – za realizaci usnesení 
zodpovídá místostarosta města   

34. doporu čuje ZM   schválit smlouvu o poskytnutí úvěru  mezi městem Horažďovice a DSO Horažďovicko  
ve výši 60.000 Kč, který bude splatný do 31.07.2015 – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města   

35. schvaluje Prohlášení o partnerství mezi městem  Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 
Horažďovice a Střední školou Horažďovice, se sídlem Blatenská 313, Horažďovice k projektu střední 
školy s názvem Efektivní využití moderních technologií v praktické výuce technických a uměleckých 
odborů, na který bude školou podána žádost o dotaci do programu ROP NUTS 2 Jihozápad a pověřuje 
starostu města podpisem prohlášení – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města  

36. ve věci jednání RM a ZM schvaluje  termíny 

  jednání RM : 07.07.2014 v 15:00 hod.  
      28.07 2014 v 15:00 hod. 
 
      25.08.2014 v 15:00 hod. 
      15.09.2014 v 15:00 hod. 
      06.10.2014 v 15:00 hod.   
       
    jednání ZM :   22.09.2014 v 17:00 hod. – velká zasedací síň   
    
  
   
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 


