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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 89.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného  
 dne  28.07.2014 

 
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 88. schůze  
RM ze dne 21.07.2014 

2. věci „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“: 

a) revokuje usnesení z 87. RM,  bod č. 2,  ze dne 07.07.2014 

b) 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 

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

3. schvaluje výzvu k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce obecního areálu, Horažďovická Lhota“ zadávanou dle ustanovení § 18 obecné výjimky 
z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, včetně příloh 
a schvaluje návrh společností určených k obeslání a pověřuje místostarostu města v souladu s 
ustanovením § 104 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích podpisem výzvy – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

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

a) bere na vědomí oznámení o nepřijetí žádné nabídky na odprodej pozemku p.č. 1496/4 trvalý 
travní porost o výměře 990 m2 v k.ú. Horažďovice výběrovým řízením za cenu 500 Kč/m2 
pozemku + poplatky s prodejem související 

b) bere na vědomí vyjádření k odprodeji pozemku od …………..  .., ……………….., ......... 

c) neschvaluje vypsání nového výběrového řízení 

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

5. schvaluje smlouvu o dílo na akci „Třebomyslice – oprava autobusové zastávky“ mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (objednatel) a společností TESTA-HD s.r.o., Příkopy 
136, Horažďovice (zhotovitel), spočívající v kompletní opravě autobusové zastávky v centru obce – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (stavebník) a Městským úřadem Horažďovice, odborem výstavby a územního plánování, 
Mírové náměstí 1, Horažďovice, zastoupeným Ing. Josefem Kotlabou, vedoucím odboru výstavby a 
územního plánování (správní orgán), jejímž předmětem jsou „stavební úpravy čp. 11, Horažďovice“ 
spočívající v opravě části střechy včetně krovu, bytu a společných prostorů v domě – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. na základě zveřejnění záměru odprodeje p.č. 647/3 v k.ú. Komušín a přijatých žádostí schvaluje 
výběrové řízení obálkovou metodou s minimální cenou 100 Kč/m2 pozemku a pověřuje MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města zasláním výběrového řízení oběma zájemcům – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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8. schvaluje záměr směny pozemků ve vlastnictví města Horažďovice část p.č. 1047/12 orná půda o 
výměře cca 631 m2, p.č. 1049/2 ost. plocha neplodná půda o výměře 113 m2, p.č. 1050/37 trvalý travní 
porost o výměře 13 m2, p.č. 1050/2 trvalý travní porost o výměře 9 m2, p.č. 1050/3 trvalý travní porost o 
výměře 23 m2, p.č. 1050/4 trvalý travní porost o výměře 25 m2, p.č. 1050/5 trvalý travní porost o 
výměře 24 m2, p.č. 1050/6 trvalý travní porost o výměře 23 m2, p.č. 1050/7 trvalý travní porost 22 m2, 
p.č. 1050/8 trvalý travní porost o výměře 24 m2, p.č. 1050/9 trvalý travní porost o výměře  23 m2, p.č. 
1050/10 trvalý travní porost o výměře 22 m2, p.č. 1050/11 trvalý travní porost o výměře 23 m2, p.č. 
1050/12 trvalý travní porost o výměře 24 m2, p.č. 1050/13 trvalý travní porost o výměře 23 m2, p.č. 
1050/14 trvalý travní porost o výměře 24 m2, p.č. 1050/15 trvalý travní porost o výměře 24 m2, p.č. 
1050/39 trvalý travní porost o výměře 90 m2, p.č. 1050/16 trvalý travní porost o výměře 28 m2, p.č. 
1050/17 trvalý travní porost o výměře 25 m2, p.č. 1050/18 trvalý travní porost o výměře 23 m2, p.č. 
1050/19 trvalý travní porost o výměře 24 m2, p.č. 1050/20 trvalý travní porost o výměře 21 m2, p.č. 
1050/21 trvalý travní porost o výměře 20 m2, p.č. 1050/22 trvalý travní porost o výměře 19 m2, p.č. 
1050/23 trvalý travní porost o výměře 19 m2, p.č. 1050/24 trvalý travní porost o výměře 21 m2, p.č. 
1050/25 trvalý travní porost o výměře 25 m2, p.č. 1050/26 trvalý travní porost o výměře 28 m2, p.č. 
1050/27 trvalý travní porost o výměře 31 m2, p.č. 1050/56 trvalý travní porost o výměře 19 m2, p.č. 500 
orná půda o výměře 17 404 m2, p.č. 465/16 orná půda o výměře 10 662 m2 vše v k.ú. Horažďovice za 
část pozemků ve vlastnictví manželů ……….  ……………,  …………………,  …………p.č. 1069/13 
orná půda, p.č. 1069/14 orná půda, p.č. 1069/15 orná půda, p.č. 1065/1 vodní plocha, p.č. 1064/1 orná 
půda o celkové výměře cca 29 529 m2 vše v k.ú. Zářečí u Horažďovic a pověřuje MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

9. souhlasí s úplnou uzavírkou I/22 na území města Horažďovice a s vedením objízdné trasy po 
zastavěném území města Horažďovice a po místních komunikacích po dobu provádění staveb Oprava 
průtahu Horažďovice a Horažďovice, Komenského a Strakonická ulice – oprava částí vodovodu 
v termínu od 02.08.2014 do 24.08.2014 dle žádosti společnosti ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 
Strakonice zastoupené Pavlem Bílkem, Bezděkovská 78, Strakonice – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. bere na vědomí návrh koncepce „Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika – 
Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. bere na vědomí oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí záměru „Nová výrobní hala pro mokrou a práškovou lakovnu, Horažďovice“ a informaci, že 
záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v domě čp. 70 Plzeňská ulice, Horažďovice a pověřuje 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .., ……………., Horažďovice mezi městem 
Horažďovice a nájemcovými dědici…………………… , bytem …………… , …………a …………….., 
bytem …………., …………. ke dni 31.07.2014 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

14. v bytových záležitostech:  

a) bere na vědomí zápis z bytové komise ze dne 22.07.2014 

b) schvaluje dle Čl. 3, odst. 3 Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví Města Horažďovice zařazení 
žádosti ………………, ……………. do seznamu uchazečů o byt  

c) schvaluje pořadník uchazečů o obecní byt 
1. …………………. 
2. …………………. 
3. …………………. 
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4. …………………….. 
5. …………………….. 
6. ……………………... 
7. ……………………… 
8. ……………………… 
9. ……………………… 
10. ……………………… 

d) 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 

e) schvaluje  pronájem bytu č. .. (2+1), ……………. , Horažďovice…………… , ……………., 
Horažďovice s platností od 01.09.2014 na dobu určitou do 31.12.2015 za nájemné  39,97 Kč/m2 

f) schvaluje pronájem  bytu č. .. (garsoniéra), ……………, Horažďovice…………. , …………… 
s platností od 01.08.2014 na dobu určitou do 31.12.2015 za nájemné 30 Kč/m2 

g) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .. , ……………., Horažďovice s ……………, 
………………, Horažďovice k 31.08.2014 a schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ……………, 
Horažďovice…………………, ……………. s platností od 01.09.2014 na dobu určitou do 
31.12.2015 za nájemné 39,97 Kč/m2 

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

15. schvaluje:  

a) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu PK v rámci „Programu podpory rozvoje 
venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2014“ určené na projekt „Důležité 
záchranné prvky na řece Otavě“ 

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 126/OKHE/2014 určené na projekt „Návštěva zástupců 
partnerského města Heimberg“ 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

16. schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Provoque, o.s. ve výši 20.000 Kč na financování 
údržby skateparku v roce 2014 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

17. schvaluje text kroniky části obce Třebomyslice za rok 2013 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK  

18. schvaluje podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje o navýšení nejvyššího povoleného počtu 
žáků ve školní družině při ZŠ Blatenská na 120 žáků v rejstříku škol a školských zařízení od 
01.09.2014 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

19. bere na vědomí Protokol o kontrole čj. ČŠIP-613/14-P z kontroly Křesťanské MŠ provedenou 
Plzeňským inspektorátem České školní inspekce – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

20. bere na vědomí Inspekční zprávu čj. ČŠIP-612/14-P z inspekční činnosti Křesťanské MŠ provedenou 
Plzeňským inspektorátem České školní inspekce – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

21. souhlasí s užíváním části nebytových prostor v Křesťanské MŠ a souhlasí s předloženou „Smlouvou o 
užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi Křesťanskou MŠ a……………,  …………….., 
Horažďovice, souhlasí s předloženou „Smlouvou o užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ 
mezi Křesťanskou MŠ a Orin, o. s., Na Břehu 298, Katovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK  

22. vydává Opatření obecné povahy - územní opatření o stavební uzávěře na částech území města 
Horažďovice (k.ú. Horažďovice a k.ú. Zářečí u Horažďovic) a to v těch částech města, které se v 
důsledku nově vydaného záplavového území vodního toku Otava v ř. km 70.00 – 74.00 dostane v 
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rozsahu hladiny Q100 z aktivní zóny do zóny pasivní – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
výstavby a územního plánování  

23. schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 19.08.2013, se spol. Atelier M.A.A.T., s.r.o., Ing. Arch. 
Martin Jirovský, Ph.D., MBA, Převrátilská 330, Tábor  na zpracování generelu ÚSES včetně podmínek 
využití ve výrokové části změny ÚP a zpracování SEA pro část změny  1B a 1C a to v celkové částce 
135.000 bez DPH – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor výstavby a územního plánování  

24. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Zpracování lesních hospodářských osnov zřizovacího 
obvodu LHO Horažďovice – Horažďovice I." uzavřenou mezi Plzeňským lesprojektem a.s. a městem 
Horažďovice ze dne 29.10.2012 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor ŽP 

25. v rámci výběrového řízení na dodavatele kompostérů z Operačního programu Životní prostředí 
„Separace bioodpadů ve městě Horažďovice“: 

a) revokuje usnesení z 86. RM,  bod č. 31 c)  ze dne 16.06.2014 

b) jmenuje členy a náhradníka členů hodnotící komise pro otevírání obálek nabídek 
výběrového řízení na dodavatele kompostérů projektu "Separace bioodpadů ve městě 
Horažďovice" s finanční podporou Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č. 1  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

26. v rámci akce  „Revitalizace zeleně ve městě Horažďovice – I. etapa“ schvaluje:  

a) smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice (objednatel) a Mgr. Vladimírem  Ledvinou, Tyršova 
359, Horažďovice (zhotovitel), jejímž předmětem je výkon autorského dozoru akce za 
nabídkovou cenu 54.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem 

b) smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice (objednatel) a Danielem Brunátem, Dnešice 266,  
(zhotovitel), jejímž předmětem je výkon technického dozoru akce za nabídkovou cenu 164.983 
Kč (+ DPH) a pověřuje starostu města podpisem 

c) příkazní smlouvu mezi městem Horažďovice (příkazce) a D.EUConsulting, s.r.o., Luby 251, 
Klatovy (příkazník), jejímž předmětem provedení administrativní činnosti akce za dohodnutou 
cenu 42.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem 

d) přesun 48.563 Kč z nespecifikované neinvestiční rezervy rozpočtu města 2014 na akci 
„Revitalizace zeleně ve městě Horažďovice – I. etapa“, který bude zahrnut do rozpočtového 
opatření č.10 

 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka Technické služby  

27. v záležitosti kácení zeleně:  

a) schvaluje pokácení 2 ks smrků na „starém“ hřbitově v k. ú. Horažďovice 

b) bere na vědomí pokácení 2 ks lip v parku u „Hlaváčků“ na p.č. 2756/1 v k. ú. Horažďovice 

c) bere na vědomí pokácení 1 ks dubu a 1 ks smrku v parku Ostrov na p. č. 1085 v k. ú. Zářečí u 
Horažďovic 

d) bere na vědomí pokácení 1 ks topolu v parku Ostrov na p. č. 1085 v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

e) schvaluje pokácení 2000 m2 náletových dřevin na protipovodňovém zařízení „Průleh“ na p. č. 
1686/1 a 2764/25 v k. ú. Horažďovice 

 – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

28. schvaluje smlouvu č. 13642014 mezi městem Horažďovice a Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 
18, Plzeň o poskytnutí služeb (odběr elektrické energie) monitorovacího zařízení (srážkoměr), které je 
umístěno na Hasičské zbrojnici Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře 
starosty  

29. v záležitosti akce: „Obnova parkánové zdi Horažďovic pod č.p. 66, 67 - etapa III.“: 
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a) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na výkon archeologického dohledu stavby „Obnova 
parkánové zdi Horažďovic pod č.p. 66, 67 – etapa III.“ uzavřené se společností ZIP, o.p.s., 
Tomanova 3-5, Plzeň, jehož předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu 
pozitivních nálezů a zvýšení ceny o 37.920 Kč + DPH 

b) schvaluje přesun 45.884 Kč z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města 2014 na akci 
„Obnova parkánové zdi Horažďovic pod čp. 66,67 – etapa III.“, který bude zahrnut do 
rozpočtového opatření č. 10 

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

30. odkládá rozhodnutí o přijetí nabídky společnosti Blatenské strojírny Blatná, s.r.o., Ve Škali 324, Blatná 
na dodávku a montáž ocelových plechů pro inline na mostovce lávky přes Mlýnský potok ve výši 
49.530 Kč + DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

31. v záležitosti akce „Horažďovice Předměstí – chodník“ schvaluje: 

a) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Horažďovice Předměstí – chodník“ uzavřené 
se společností Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, Klatovy, jehož předmětem je změna rozsahu 
díla a zvýšení ceny o 116.051,34 Kč + DPH 

b) přesun 140.422,12 Kč vč. DPH z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města 2014 na akci 
„Předměstí – chodník“, který bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 10/2014 

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

32. v záležitosti akce „Horažďovice Předměstí – kanalizace – asfaltový zástřik obnovy povrchů místních 
komunikací“: 

a) rozhodla o přijetí nabídky společnosti Eurovia Silba, a.s., Lobezská 1191/74, Plzeň na zhotovení 
díla „Horažďovice Předměstí – kanalizace – asfaltový zástřik obnovy povrchů místních 
komunikací“ ve výši 165.209 Kč + DPH 

b) schvaluje smlouvu o dílo 

c) schvaluje přesun 199.903 Kč z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města 2014 na akci 
„Předměstí - kanalizace, vodovod III. etapa“, který bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 
10/2014 

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

33. v záležitosti osvětlení secesního sálu Hotelu Prácheň: 

a) rozhodla o přijetí nabídky Františka Kropíka, Lidická 179/47, České Budějovice na dodávku a 
montáž osvětlení secesního sálu v hotelu Prácheň ve výši 274.927 Kč + DPH 

b) schvaluje příslušnou smlouvu o dílo 

c) schvaluje přesun 332.661,67 Kč z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města 2014 na 
akci „Hotel Prácheň osvětlení a akustické úpravy jeviště“, který bude zahrnut do rozpočtového 
opatření č. 10/2014 

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

34. schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2014 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

35. schvaluje dohodu o spolupráci při nasazení a užívání systému prvků aktivního monitoringu v příhraničí 
Plzeňského mezi městem Horažďovice a Plzeňským krajem spočívající v umístění 3 ukazatelů 
rychlosti  s  kamerami na příjezdových komunikacích do města Horažďovice – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěP 

36. schvaluje pokácení 6 ks vrb u zadní brány do Grammeru na p. č. 1768/3 a 1509/11 v k. ú.  
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

37. souhlasí s podnájmem části nebytových prostor v  čp. 16  Strakonická ulice, Horažďovice společnosti 
AITEX s.r.o., Farského 16, Plzeň za účelem zřízení kanceláře pro technika společnosti na dobu 
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neurčitou s platností od 01.08.2014 za podmínky, že budou respektována ustanovení nájemní smlouvy 
ze dne 17.12.2008  a bude doložena podnájemní smlouva mezi Libuší Mužíkovou, Strakonická 16, 
Horažďovice a společností AITEX s.r.o., Farského 16, Plzeň jako příloha k platné nájemní smlouvě – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

38. v zadávacím řízení vyhlášeném a zadávaném dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění a to ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby „TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ 
POŽÁRNÍ VÝŠKOVÉ TECHNIKY – typ IFA W 50L/DL 30. Kabina a podvozek vozidla – dodání nových, 
nástavba – repase stávající žebříkové sady“ vylučuje: 

a) na základě ustanovení § 60 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění uchazeče "KOV Velim s.r.o., Sokolská 65, Velim, IČ: 26168464 " z účasti v zadávacím 
řízení z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu 

b) na základě ustanovení § 60 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění uchazeče "SP-KV AUTO s.r.o., Na Orlíku 150, Třemošná,  IČ: 25222112" z účasti v 
zadávacím řízení z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu 

a pověřuje místostarostu města v souladu s ustanovením § 104 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích podpisem rozhodnutí o vyloučení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře 
starosty města  

39. ve věci jednání RM a ZM schvaluje termíny 

  jednání RM : 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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


