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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 87.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného  
 dne  07.07.2014 

 
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 86. schůze  
RM ze dne 16.06.2014  

2. jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící komise významné podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“ zadávané dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v otevřeném řízení a pověřuje 
starostu města podpisem jmenování – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města  

3. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Ing. Robert Juřina, Hanojská 2836, Tábor, 
IČ:88067483 na zhotovení projektové dokumentace stavby „Rozvojová plocha 31/1 Horažďovice“ 
včetně výkonu inženýrské činnosti ve výši 242.300 Kč (zhotovitel není plátce DPH) a výkonu 
autorského dozoru ve výši jednotkové ceny 360 Kč/hod.  (zhotovitel není plátce DPH) a 933 Kč/cestu 
(zhotovitel není plátce DPH) – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   

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

a) bere na vědomí neposkytnutí součinnosti k podpisu smlouvy uchazeče 1. v pořadí nejvhodnější 
nabídky veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby včetně 
výkonu inženýrské činnosti s názvem „Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura“ 

b) rozhodla o uzavření smlouvy s uchazečem, který se umístil jako 2. v pořadí, společností 
ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o., Újezd 19/409, Praha 1 na zhotovení projektové dokumentace pro 
provedení stavby včetně výkonu inženýrské činnosti ve výši 196.123 Kč (+ DPH) a výkonu 
autorského dozoru ve výši jednotkové ceny 650 Kč/hod.  (+ DPH) a 400 Kč/cestu   (+ DPH) 

c) schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a  pověřuje starostu města podpisem 
d) schvaluje přesun 28.809 Kč vč. DPH z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města 2014 

na akci „Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura“, který bude zahrnut do rozpočtového 
opatření č. 9 

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

5. v záležitosti projektu „Revitalizace zeleně ve městě Horažďovice – I. ETAPA“  schvaluje kácení a 
odstraňování dřevin a zeleně v rozsahu dle přílohy  Evidence a vyhodnocení zdravotního stavu dřevin 
s označením dřevin ke kácení a odstranění – za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka 
Technické služby  

6. v záležitosti akce  „Třebomyslice - oprava autobusové zastávky“: 

a) rozhodla o přijetí nabídky společnosti TESTA-HD s.r.o., Příkopy 136,  Horažďovice na zhotovení 
díla „Třebomyslice - oprava autobusové zastávky“, jejímž předmětem je kompletní oprava 
autobusové zastávky v centru obce ve výši 138.910 Kč + DPH 

b) schvaluje přesun částky 123.082 Kč vč. DPH z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu 
města 2014 na akci „Třebomyslice – oprava autobusové zastávky“, který bude zahrnut do 
rozpočtového opatření č. 9 
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 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. bere na vědomí oznámení Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy III, Hřímalého 
11, Plzeň o shromáždění všech podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci stanovení průzkumného území 
Březový potok pro zvláštní zásahy do zemské kůry pro realizaci geologických prací s cílem zjištění 
vhodných geologických, strukturních, geomechanických, geochemických a hydrogeologických 
podmínek pro možnost vybudování podzemního úložiště vyhořelého jaderného paliva a ostatních 
radioaktivních odpadů (etapa vyhledávací), možnost vyjádřit se ke shromážděným podkladům a 
nahlížet do podkladů na výše uvedené adrese do 27.07.2014 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. v záležitosti akce „Lávky přes náhon“: 

a) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(objednatel) a společností TORION, projekční kancelář, s.r.o., Mánesova 1, Plzeň (zhotovitel), 
jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 
projektanta stavby „Lávky přes náhon“ s nabídkovou cenou za vypracování projektové 
dokumentace ve výši 159.000 Kč (+ DPH) a výkon autorského dozoru ve výši jednotkové ceny 
590 Kč/hod. (+ DPH) a 2.050 Kč/cestu (+ DPH)  s tím, že rozsah autorského dozoru bude snížen 
na max. 10 hod. a počet cest bude snížen na max. 4 a pověřuje starostu města  podpisem 

b) schvaluje přesun 209.451 Kč vč. DPH z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města 2014 
na akci „Lávky přes náhon“, který bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 9  

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

9. schvaluje smlouvu  o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (investor) a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace, Škroupova 18, Plzeň (vlastník) pro akci „Stavební úpravy vybraných parkovišť 
- SO102 ZŠ Blatenská“ a pověřuje starostu města podpisem  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. rozhodla o přijetí nabídky společnosti Hochtief CZ, a.s., Plzeňská 16/3217,  Praha 5  na zhotovení díla 
„Horažďovice – oprava hradítka na mlýnském potoku“ ve výši 91.465 Kč + DPH – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje kácení 11 ks stromů a kácení 245,5m2 keřů na pozemku p. č. 843 v k. ú. Horažďovice – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje kácení 40 m2 hlohu na pozemku p. č. 2180/2 v k. ú. Horažďovice v rámci stavby 
„Rekonstrukce ŽST Horažďovice Předměstí“ a pověřuje společnost METROPROJEKT, a.s., I. P. 
Pavlova 1786/2, Praha zajištěním povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a investora stavby 
společnost Správy železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha provedením kácení s 
podmínkou, že pokácené dřevo bude předáno zástupci organizační složky Technické služby a 
podmínkou zajištění náhradní výsadby v rámci realizace stavby – za  realizaci  usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

13. souhlasí se zvláštním užíváním chodníku v ulici Strakonická v Horažďovicích, v místě křížení s místní 
komunikací ulice Plzeňská, pro umístění zařízení pro podávání občerstvení u kavárny v čp. 69 
v termínu od 15.07.2014 do 31.08.2014 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města   

14. souhlasí s úplnou uzavírkou provozu na místní komunikaci ulice Okružní v Horažďovicích z důvodu 
pořádání cyklistického závodu „Horažďovické kolo“ dne 06.09.2014 od 08:00 do 14:00 hodin s tím, že 
akce bude dostatečně zajištěna řádně vybavenou a poučenou pořadatelskou službou a bude umožněn 
vjezd vozidlům IZS – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. souhlasí s úplnou uzavírkou provozu na místních komunikacích Mírové náměstí, ulice Ševčíkova, 
ulice Havlíčkova a Podbranská ve dnech 08.-09.08.2014 z důvodu pořádání sportovní akce XXXV. 
EPLcond Rally AGROPA s tím, že akce bude dostatečně zajištěna poučenou pořadatelskou službou a 
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bude umožněn vjezd vozidlům IZS – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

16. revokuje usnesení z  86. jednání RM ze dne 16.06.2014, bod 4 a souhlasí 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 s podmínkou, že žádostí vymezené 
části sítě budou realizovány současně s realizací plánovaných staveb okružní křižovatky a rozvojové 
plochy 31/1 a případné kolize plánované sítě s projektem uvedených staveb budou řešeny společností 
Šumavanet, s.r.o. bez nároku na finanční náhrady a bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene - služebnosti – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

17. v záležitosti soutěže  „KOMPAS – Navštiv a vyhraj“: 

a) schvaluje spolupráci mezi městem Horažďovice a Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihozápad  v rámci letní soutěže „KOMPAS – Navštiv a vyhraj“ 

b) bere na vědomí zařazení projektu „Rekonstrukce a modernizace Aquaparku Horažďovice“ do 
letní soutěže 

c) souhlasí s poskytnutím 30 ks volných vstupenek (1+1) jako výhry do jednotlivých kol této 
soutěže 

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

18. souhlasí s bezúplatným užíváním parkoviště závodních vozidel v rámci XXXV. EPLcond Rally 
AGROPA 2014 dne 09.08 2014 od 16:30 do 20:45 hodin na nádvoří bývalého areálu GRAMMER za 
podmínek: 

- areál bude předán zodpovědnému pracovníkovi AUTO MOTO KLUBU V AČR Pačejov 
- parkování v areálu bude řádně zajištěno vybavenou a poučenou pořadatelskou službou, v případě 

nouze bude umožněn vjezd vozidlům IZS 
- žadatel zodpovídá za případné škody na majetku a zdraví 
- po ukončení akce bude areál předán v následujícím pracovním dni zástupci MěÚ,  odboru investic, 

rozvoje a majetku města 

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

19. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části p.č. 364/3 ostatní plocha o výměře 150 m2 v k.ú. Babín 
u Horažďovic mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) a manželi 
………. a ……….. ………….., ……………….., …………….. (nájemce) za cenu 5 Kč/m2 pozemku 
s účinností od 01.07.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

20. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v právu umístění a ponechání, 
provozování, údržby, oprav vedení vodovodu a studny a vstupu na pozemek p.č. 60/1 v k.ú. Komušín, 
mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (strana povinná) a ………..   ………….., 
……………….. (strana oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH v zákonem 
stanovené sazbě a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

21. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IV-12-0008105/2 k akci 
„Horažďovice Předměstí, 2RD – kNN“ spočívající v právu umístění a provozování zařízení distribuční 
soustavy za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě mezi 
městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou společností Elektrostav Strakonice s.r.o., Písecká 
283, Strakonice (strana oprávněná) – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   

22. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IV-12-0007136/1 k akci „Komušín, 
2RD – NN“ spočívající v právu umístění a provozování zařízení distribuční soustavy za jednorázovou 
náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě mezi městem Horažďovice, Mírové 
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náměstí 1, Horažďovice (strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – 
Podmokly zastoupenou společností Elektrostav Strakonice s.r.o., Písecká 283, Strakonice (strana 
oprávněná) – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

23. neschvaluje soudní vymáhání spoluúčasti ve výši Kč 1.000 Kč u  pojistné události vandalismus – 
rozbitá výloha Prácheňská čp. 35 z důvodů výše nákladů na žalobu a následnou exekuci – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

24. vzdává se práva a promíjí pohledávku za dlužné nájemné za byt č. .., ……………, Horažďovice po 
zemřelém ……. …………….  v celkové výši 6.313 Kč – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

25. schvaluje splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  s ……….. ……………, nájemcem bytu č. 
…, ………………….., Horažďovice  na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění poskytovaných 
s užíváním bytu a příslušného úroku z prodlení a poplatku z  prodlení ve výši  600 Kč/měsíc vždy k  25. 
dni běžného  kalendářního  měsíce, poprvé  v červenci 2014, zároveň  bude placeno běžné měsíční 
nájemné bytu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

26. schvaluje splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  s  ………….. ……….. , ……………, 
………….. na úhradu dlužného nájemného a úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu č. … , 
…………….., ……………….  příslušného úroku z prodlení a poplatku z  prodlení ve výši  1.205 
Kč/měsíc vždy k  25. dni běžného  kalendářního  měsíce, poprvé  v červenci 2014 – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

27. schvaluje splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  s …….. ……….., …………………, 
……………. na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu č. .., 
…………………, ……………… příslušného poplatku z prodlení a exekučních nákladů ve výši  500 
Kč/měsíc vždy k  25. dni běžného  kalendářního  měsíce, poprvé  v červenci 2014, s platností od října 
2014 se splátka navýší na částku 2.000 Kč/měsíc – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města   

28. schvaluje splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  se ………..  …………, …………..  na 
úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. ., ……………………, Horažďovice ve výši  238 
Kč/měsíc vždy k  25. dni běžného  kalendářního  měsíce, poprvé  v červenci 2014 – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

29. souhlasí s uzavřením Smlouvy o postoupení  smluv (Smlouvy  o  budoucí smlouvě kupní a  Smlouvy  
o nájmu bytu) k bytu č. .., ……………….., Horažďovice mezi ………. ……………, …………….., 
………… a …… …………….., …………..,  …………………… a doporučuje ZM vzít na vědomí Smlouvu 
o postoupení  smluv (Smlouvy  o  budoucí smlouvě kupní a  Smlouvy  o nájmu bytu) – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

30. v bytových záležitostech: 

a) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), …………… , Horažďovice ………….. ………..,  …………….., 
……………..  s platností od 01.08.2014 na dobu určitou do 31.12.2015 za nájemné 39,97 Kč/m2 

b) schvaluje  pronájem bytu č. .. (2+1), ……………, Horažďovice ………….. ……….., 
……………….., ………….. s platností od 01.08.2014 na dobu určitou do 31.12.2015 za nájemné 
39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2014 ve výši 5,80 Kč/m2 

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

31. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 3.000 Kč okresní radě Asociace školních sportovních klubů 
ČR v Klatovech a zahrnutí do rozpočtového opatření č. 9 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK  

32. bere na vědomí podání vysvětlení ředitelky ZŠ Blatenská k přijetí daru od firmy Lyckeby Culinar, a. s., 
Horažďovice v částce 5.000 Kč a nepožaduje vrácení daru, které bylo uloženo v Protokolu o výsledku 
veřejnosprávní  kontroly č.j. MH/09100/2013  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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33. schvaluje TJ Sport Horažďovice, oddílu karate, rozšíření účelu použití finančního příspěvku v roce 
2014 na úhradu za pronájem  tělocvičny  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

34. povoluje zvláštní užívání veřejného prostranství Lence Bícové, Restaurace Na Růžku, Horažďovice, 
Tyršova 353 k umístění letní terasy před restaurací Na Růžku o výměře 18 m2  od 1.7.2014 do 
31.8.2013 dle žádosti. Poplatek bude vyměřen dle OZV 6/2010 o místních poplatcích – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor            

35. schvaluje Smlouvu o nájmu k výuce plavecké školy mezi městem Horažďovice a Evou Bláhovou, 
Řepice 158 a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Aquapark  

36. schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2014 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

37. schvaluje zadávací dokumentaci na dodávky zadané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů pro veřejnou zakázku malého rozsahu projektu "Separace 
bioodpadů ve městě Horažďovice" včetně Výzvy k podání nabídky a příloh, pověřuje starostu města 
podpisem příslušných dokumentů – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

38. bere na vědomí zápis z jednání komise zástupců částí obce ze dne 25.06.2014 – za realizaci 
usnesení zodpovídá místostarosta města  

39. schvaluje:  

a) smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň 
(poskytovatel dotace) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(příjemce dotace) o poskytnutí účelové dotace z  titulu "Příspěvek na technické zhodnocení CAS 
nebo VT" účelově určené na technické zhodnocení automobilového žebříku reg. zn. KT 35 – 06, 
typ IFA W 50L/DL 30 pro JPO III SDH Horažďovice (dále též „akce“ nebo „projekt“),  ve výši 
1.400.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem 

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň 
(poskytovatel dotace) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(příjemce dotace) o poskytnutí účelové dotace z  titulu "Příspěvek na potřeby JSDHO" účelově 
určené na osobní ochranné prostředky ve výši 8.042 Kč a pověřuje starostu města podpisem 

c) zahrnutí poskytnutých dotací z Plzeňského kraje do rozpočtového opatření č. 9/2014 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

40. schvaluje zadávací dokumentaci a podání výzvy pro zadání veřejné zakázky na zjednodušené 
podlimitním řízení „TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ POŽÁRNÍ VÝŠKOVÉ TECHNIKY – typ IFA W 50L/DL 
30. Kabina a podvozek vozidla – výměna za nové, nástavba – repase stávající žebříkové sady“ včetně 
příloh ( Výzva pro zadání veřejné zakázky, Krycí list zakázky, Čestné prohlášení - způsobilost 
technická  Čestné prohlášení  - způsobilost ekonomická, Prohlášení k subdodavatelům, Smlouva o 
dílo, Technická specifikace zakázky, Tabulka rozpočtu) a dále výběr oslovených subjektů a složení 
komise pro otevírání obálek a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor kanceláře starosty  

41. doporučuje ZM ukončení činnosti JPO V SDH města Horažďovice, části obce Horažďovická Lhota – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

42. ve věci jednání RM a ZM schvaluje termíny 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


