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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 92.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného  
 dne  15.09.2014 

 
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 91. schůze  
RM ze dne 25.08.2014  

2. doporučuje ZM schválit Lesní hospodářský plán - LHC Městské lesy Horažďovice na období 
01.01.2014 – 31.12.2023  – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby   

3. v záležitosti projektu ZŠ Komenského:  

a) souhlasí s tím, aby Základní škola Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy uzavřela 
Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem s partnerem Národní institut pro další vzdělávání 
pro projekt Informační centra digitálního vzdělávání (CZ.1.07/1.3.00/51.0028) 

b) schvaluje finanční podporu ZŠ Komenského ve výši 480.000 Kč, která bude použita pro 
předfinancování projektu a po obdržení platby od poskytovatele dotace bude zřizovateli vrácena 
(předpoklad v roce 2015), finanční podpora  ve výši 480.000 Kč bude zahrnuta do rozpočtového 
opatření č. 13 

      – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK a MěÚ, finanční odbor   

4. v záležitosti akce: „Rekonstrukce obecního areálu Horažďovická Lhota“: 

a) schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (objednatel) a společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín (zhotovitel) na 
realizaci přeložky distribučního zařízení umístěného na budově čp. 40 v Horažďovické Lhotě 
určeného k dodávce elektrické energie pro budovu čp. 40 a pro sousední budovu čp. 26 
s předpokládanou cenou za dílo 52.864 Kč bez DPH 

b) schvaluje přesun částky 63.965,44 Kč vč. DPH z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu 
města 2014 na akci „Rekonstrukce obecního areálu Horažďovická Lhota“, který bude zahrnut do 
rozpočtového opatření č. 13 

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

5. v záležitosti akce:  „Oprava střechy v areálu Lipky“: 

a) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(objednatel) a Martinem Korchem, Plzeňská 265, Horažďovice (zhotovitel), jejímž předmětem je 
realizace akce za nabídkovou cenu 359.118 Kč (+ DPH)  

b) schvaluje přesun 434.533 Kč vč. DPH z nespecifikované neinvestiční rezervy rozpočtu města 
2014 na akci „Oprava střechy v areálu Lipky“, který bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 13 

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

6. schvaluje smlouvu o dílo na montáž rozdělovačů topných nákladů (RTN)  a dodatek č. 5 ke smlouvě o 
dílo na služby spojené s provozem RTN mezi městem Horažďovice a společností ENERGIE-Reality, 
s.r.o.,  Dobrovodského 81, České Budějovice na čp. 77, 884, 885 Prácheňská ulice a čp. 148 Husovo 
náměstí, Horažďovice  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  
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7. revokuje usnesení 60. RM,  bod 52. a dodatečně souhlasí se změnou výškové úrovně soklu, 
posunutím dveří a zúžením okna v technické místnosti v severozápadním průčelí a posunutím dveří na 
balkonu ve východním průčelí řadového domu E a schvaluje ukončení nájmu z pozemků p. č. 2821/20 
a st.p.č. 1762 v k. ú. Horažďovice k 31.12.2014 za podmínky, že do 31.12.2014 bude uhrazeno 
nájemné za období od 01.10.2014 do 31.12.2014 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje záměr pronájmu pozemku st.p.č. 553 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 790 m2, jehož 
součástí je budova občanské vybavenosti čp. 352, pozemku p.č. 1457/2 ostatní plocha sportoviště a 
rekreační plocha o výměře 4 569 m2 v k.ú. Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města   

9. schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 03.02.1995 mezi městem Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) a Tenisovým klubem Horažďovice (nájemce), kterým se 
prodlužuje nájemní vztah do 31.12.2024 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města   

10. schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 21.05.2013 mezi městem Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) a MOTO-CROSS-CLUBEM v AČR, Horažďovice (nájemce), 
kterým se upravuje výměra některým pronajatých pozemků – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města   

11. doporučuje ZM  projednat a schválit prodej st.p.č. 21/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2, 
jejíž součástí je stavba bez čísla popisného v k.ú. Veřechov manželům ………… (SJM) za kupní cenu  
62.441 Kč a schválit kupní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(prodávající) a manželi  …………….  a ………..  …………….  , ………….. (kupující) – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

12. schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 1195/14 v k.ú. Zářečí u 
Horažďovic mezi …………. ……… , …………….. , ………………….. (pronajímatel) a městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (nájemce) ke dni 05.09.2014 – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

13. neschvaluje záměr odprodeje části pozemku č. 1153/4 v rozsahu 8 m2 v k.ú. Horažďovice z důvodu 
nesplnění podmínek stanovených 98. RM ze dne 15.06.2010 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

14. v záležitosti žádosti společnosti GA Energo technik s.r.o. Plzeň: 

a) souhlasí s umístěním stavby „Horažďovice, DPS – VN“ pro připojení připravované stavby 
domova důchodců na elektrickou distribuční síť za podmínky, že prostor staveniště bude 
protokolárně převzat zhotovitelem stavby od zástupce Technických služeb Horažďovice, po 
dokončení stavby budou povrchy obnoveny a budou protokolárně předány zástupci Technických 
služeb Horažďovice 

b) schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-00009494/VB1 mezi městem Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, Horažďovice (budoucí povinný) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností GA Energo technik s.r.o., Na 
Střílně AB, Plzeň (budoucí oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH 
v zákonem stanovené sazbě 

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

15. v záležitosti přípravy stavby v obci Boubín:  

a) schvaluje umístění stavby „Boubín – obec – NN“ spočívající ve výměně části venkovního vedení 
NN za zemní kabelové vedení a výměny části  venkovního vedení za izolované vedení za 
podmínky, že prostor staveniště bude protokolárně převzat zhotovitelem stavby od zástupce 
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Technických služeb Horažďovice, po dokončení stavby budou povrchy obnoveny ze stejných 
materiálů a budou protokolárně předány zástupci Technických služeb Horažďovice 

b) schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-0005369/001 k akci „Boubín – obec – NN“ mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (budoucí povinný) a společností ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností 
Elektrostav Strakonice, s.r.o., Písecká 283, Strakonice (budoucí oprávněná)  

c) schvaluje prohlášení vlastníka nemovitosti k akci „Boubín – obec – NN“, číslo stavby IE-12-
0005369 

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

16. ve věci rekonstrukce smuteční síně:  

a) souhlasí s vypůjčením prostorů kostela bez čísla popisného na pozemku st.p.č. 253 v k.ú. 
Horažďovice, provozovateli smuteční síně v Horažďovicích Karlu Hoškovi, Profesora Skupy 746, 
Strakonice,  pro pořádání pohřebních obřadů po dobu rekonstrukce smuteční síně 

b) schvaluje smlouvu o výpůjčce nemovitosti mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (půjčitel) a Karlem Hoškem, Profesora Skupy 746, Strakonice (vypůjčitel) 

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

17. schvaluje dodatek  č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28.11.2011 týkající se zvýšení pronajatých 
nebytových prostor na výměru 124,64 m2 v čp. 371, Strakonická ulice, Horažďovice nájemci Lukáši 
Blahutovi, Palackého 933, Horažďovice  za účelem provozování vývařovny a jídelny za nájemné ve 
výši 600 Kč/m2/rok s platností od 01.10.2014 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města   

18. schvaluje  pro období od 01.01.2015 do 31.12.2015 poskytnutí slevy u smluvního nájemného ve výši: 

a) 5,80 Kč/m2/měsíc  pro byty v základní kvalitě (bývalá II. kategorie) v čp. 4, 11, 68, 69, 105, 155, 
268, 535, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 710, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 
718, 719, 720, 721, 722 

b) 6,71 Kč/m2/měsíc  pro byty ve snížené kvalitě (bývalá III. a IV. kategorie) 

Podmínkou poskytnutí uvedené slevy je, že nájemce nedluží městu Horažďovice nájemné a úhrady 
za plnění poskytovaná s užíváním bytu 

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

19. 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  

20. schvaluje splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek s …………..  a ………….. ……………, 
…………… na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu č. ..,  
………………….., Horažďovice, příslušného úroku z prodlení, poplatku z prodlení a soudního poplatku 
ve výši  2.000 Kč/měsíc vždy k 25. dni běžného  kalendářního  měsíce, poprvé v září 2014 – za 
realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

21. schvaluje splátkový  kalendář pod ztrátou  výhody  splátek s …………  a ………….  ……………, 
……………………, Horažďovice na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění poskytovaných 
s užíváním bytu, příslušného úroku z prodlení a poplatku z   prodlení ve výši 1.500 Kč/měsíc vždy k 25. 
dni běžného kalendářního měsíce, poprvé v září 2014 – za realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města   

22. v bytových záležitostech: 

a) bere na vědomí zápis z bytové komise ze dne 09.09.2014 
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b) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), …….., Horažďovice……… ………, ………………, 
Horažďovice  s platností od 01.10.2014 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 

c) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ………….., Horažďovice ………… ……….., ……………, 
Horažďovice s platností od 01.10.2014 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 

d) schvaluje pronájem bytu č. ..  (2+1), ……………….., Horažďovice ……… ………….., 
…………………, Horažďovice s platností od 01.11.2014 na dobu určitou do 30.06.2015 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 (sociální byt) ………….. 
…………, ……….. …………., Horažďovice  s platností od 01.10.2014 na dobu určitou do 
30.09.2016 za nájemné 39,97 Kč/m2  

f) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .., , Horažďovice s  ………….. ……………, 
…………………., Horažďovice k 30.09.2014 a schvaluje pronájem bytu č. .. (1+1), 
………………….., Horažďovice – DPS – manželům ………….. a ……….  ………..,  ……………. 
s platností od 01.10.2014 na dobu určitou do 31.12.2015 za nájemné 30 Kč/m2 

g) schvaluje pronájem bytu č. .  (gars. ), ……………….., Horažďovice – DPS – …………. 
………….., ……………………, Horažďovice s platností od 01.10.2014 na dobu určitou do 
31.12.2015 za nájemné 30  Kč/m2 

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

23. ve věci vyřazení majetku příspěvkové organizace na základě předloženého seznamu majetku 
souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení majetku ZŠ Komenského v celkové pořizovací hodnotě 
139.473 Kč, z toho samostatných movitých věcí v hodnotě 43.455 Kč a drobného dlouhodobého 
hmotného majetku v hodnotě 96.018 Kč – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

24. schvaluje ZŠ Blatenská odpisový plán pořízeného dlouhodobého hmotného majetku – mycí stroj 
Duplex 420 v pořizovací hodnotě 52.090 Kč, s dobou odepisování 8 let (CZ-CPA 27.90.11) a odpisový 
plán pořízeného dlouhodobého hmotného majetku – podlahový mycí stroj SRUBTEC 234C 
v pořizovací hodnotě 47.491 Kč, s dobu odepisování 8 let (CZ-CPA 27.90.11) – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

25. bere na vědomí Inspekční zprávu čj. ČŠIP-600/14-P z inspekční činnosti MŠ Loretská provedenou 
Plzeňským inspektorátem České školní inspekce – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  

26. schvaluje Fotbalovému klubu Horažďovice  rozšíření účelu použití finančního příspěvku v roce 2014 
pro sportovní areál Lipky o tyto položky – opravy,  údržba a provoz areálu a hřiště, náklady na DPČ pro 
správce areálu a doprava mládežnických družstev na utkání – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK  

27. schvaluje v souladu s § 224 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, odměnu k životnímu jubileu Mgr. Marii Sládkové, ředitelce MŠ Loretská, dle 
předloženého návrhu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

28. bere na vědomí zápis z 22. jednání kulturní komise ze  dne 27.08.2014 – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

29. v záležitosti Slavností Kaše 2015: 

a) schvaluje smlouvu o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu 
formou koncertu s názvem Děda mládek Illegal Band konaného dne 27.06.2015 

b) schvaluje termín a místo konání Slavností Kaše: 27.06.2015,  nádvoří Zámku a zámecká 
zahrada Parkán 
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      – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

30. schvaluje vyřazení dlouhodobého majetku LHO Horažďovice – Kašperské Hory III. z důvodu ukončení 
lhůty platnosti (pro období 01.01.2003 do 31.12.2013)  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor ŽP  

31. v záležitosti využití Aquaparku Horažďovice: 

a) schvaluje smlouvu na využití části plaveckého bazénu pro výuku plavání mezi městem 
Horažďovice a Školním sportovním klubem při ZŠ Horažďovice, Komenského ul. 211  

b) schvaluje smlouvu na využití části plaveckého bazénu pro výuku plavání mezi městem 
Horažďovice a Domem dětí a mládeže Horažďovice, Zámek 11  

c) schvaluje smlouvu o spolupráci při zabezpečování podpůrně rehabilitačních programů 
poskytovaných   pojištěncům ČPZP 

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka Aquapark   

32. v záležitosti akce „Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura": 

a) rozhodla o přijetí nabídky uchazeče STAFIS-KT, s.r.o., Pačejov-nádraží 74, Horažďovice, IČO: 
25219090 v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na výběr 
dodavatele stavebních prací na akci „Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura“ ve výši 
7.461.078 Kč bez DPH 

b) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a firmou STAFIS-KT,s.r.o, Pačejov-nádraží 
74 

c) schvaluje přesun 968.000 Kč vč. DPH z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města 2014 
na akci „Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura“, který bude zahrnut do rozpočtového 
opatření č. 13, zůstatek hodnoty smlouvy ve výši 8.239.904 Kč vč. DPH bude hrazen z rozpočtu 
města na rok 2015    

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  starosta města  

33. doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, kterou se stanoví školské obvody 
základních škol zřízených městem Horažďovice a části společných školských obvodů základních škol 
zřízených městem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

34. v záležitosti kácení zeleně: 

a) schvaluje  kácení ze zdravotních důvodů 1 ks borovice v zahradě ZŠ Komenského na p. č. 
219/2 v k. ú. Horažďovice 

b) schvaluje kácení 1 ks myrobalánu s podrostem škumpy před domem čp. 760 v Hornické ulici na 
p. č. 1156/15 v k. ú. Horažďovice 

c) schvaluje kácení ze zdravotních důvodů 1 ks tavolníku u čp. 788 v sídlišti „Nad novou školou“ na 
p. č. 832/2 v k. ú. Horažďovice 

d) schvaluje kácení živého plotu u čp. 876 v Palackého ulici na p. č. 832/40 v k. ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

35. schvaluje odprodej zametacího vozu AVIA ČIVO 6 a vyřazení vozidla z evidence majetku organizační 
složky Technické služby – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

36. doporučuje ZM schválit vyřazení zmařených investic z účetní evidence nedokončeného 
dlouhodobého hmotného majetku v celkové ceně 3.384.449,60 Kč – za  realizaci  usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

37. doporučuje ZM schválit dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Horažďovice Předměstí – 
kanalizace“ uzavřené se společností  BÖGL a KRÝSL, k.s, Pod Špitálem 1452, Praha - Zbraslav, jehož 
předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 1.403.126,88 Kč + DPH – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města    



 6 

38. schvaluje umístění stavby „Novostavba prodejny PRO-DOMA, s.r.o. Horažďovice“ dle DUR 
předložené společností PRO-DOMA, s.r.o. zastoupené Ing. arch. Zdeňkem Ouředníčkem, Myslíč 22, 
Benešov – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

39. schvaluje navýšení finančního příspěvku na provoz Regionálního informačního centra Prácheňska 
v Horažďovicích na rok 2014 o 8.000 Kč (tj. na  68.000 Kč), navýšení bude zahrnuto do rozpočtového 
opatření  č. 13 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

40. doporučuje ZM schválit úvěr ve výši 30.000.000 Kč na financování akce „Rekonstrukce a revitalizace 
Mírového náměstí v Horažďovicích" a pověřit RM provedením výběrového řízení na dodavatele úvěru 
za těchto podmínek: splatnost úvěru 5 let, typ úrokové sazby ve variantách  pohyblivá i pevná, úvěr 
bez zajištění, výběrové řízení na nejnižší nabídkovou cenu ( úroky + další náklady) – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor   

41. schvaluje soutěž ve sběru „potravinářského hliníku“ pro školní rok 2014/2015 a schvaluje pravidla 
soutěže dle přílohy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

42. schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na akci „TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ POŽÁRNÍ VÝŠKOVÉ 
TECHNIKY – AZ IFA W 50L/DL 30. Kabina a podvozek vozidla – dodání nových,  nástavba – repase 
stávající žebříkové sady“ a to společnosti KOV Velim, s. r. o., Sokolská 615, Velim, IČ: 26168464 
s nabídkovou cenou 2.854.000 Kč bez DPH (s DPH 3.453.340 Kč) a  schvaluje příslušnou smlouvu o 
dílo  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

43. doporučuje ZM seznámit se s výsledkem  dotazníkových šetření – „Zpráva z šetření spokojenosti 
zastupitelů se spoluprací a komunikací s pracovníky městského úřadu - 1. průzkum 2014“ a „Průzkum 
názorů příspěvkových organizací  na komunikaci s úřadem města Horažďovice 2014“ v rámci projektu 
Městský úřad Horažďovice – Profesionalita s lidskou tváří  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor kanceláře starosty  

44. v záležitosti akce „Demolice budovy čp. 6 v obci Veřechov“: 

a) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(objednatel) a společností BDP plus s.r.o., Roháčova 188/37, Praha 3, IČ: 28313887 (zhotovitel), 
jejímž předmětem je realizace akce za nabídkovou cenu 295.175 Kč (+ DPH) 

b) schvaluje přesun 357.162 Kč vč. DPH z nespecifikované neinvestiční rezervy rozpočtu města 
2014 na akci „Demolice budovy čp. 6 v obci Veřechov“, který bude zahrnut do rozpočtového 
opatření č. 13 

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

45. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Rozšíření VO, 
Horažďovice“ uzavřené s Václavem Šímou, Československé armády 949/II, Sušice, jehož předmětem 
je změna termínu plnění – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   

46. v záležitosti akce „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“: 

a) revokuje usnesení 91. RM,  bod 37,  písm. c) 

b) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(objednatel) a Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, Klatovy (zhotovitel),  jejímž předmětem je 
zhotovení stavby „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“ ve výši 
36.603.538,08 Kč bez DPH 

c) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce a revitalizace 
Mírového náměstí v  Horažďovicích“ uzavřené se společností Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 
Klatovy, IČ: 45357307, jehož předmětem je změna termínů plnění 

d) schvaluje přesun 10.890.000 Kč vč. DPH z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města 
2014 na akci „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“, který bude 
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zahrnut do rozpočtového opatření č. 13, zůstatek hodnoty smlouvy ve výši 33.400.281,08 Kč vč. 
DPH bude hrazen z rozpočtu města na rok 2015 

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

47. v záležitosti „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“: 

a) schvaluje příkazní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(příkazce) a společností GPL – INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, České Budějovice, IČ: 
26070766 (příkazník), jejímž předmětem je obstarání prací a výkonů souvisejících s přípravou a 
realizací stavby, výkon technického dozoru investora (TDI) za nabídkovou cenu 422.000 Kč (+ 
DPH)  

b) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(objednatel) a Václavem Palivcem, Říční 186, Katovice, IČ: 63293170 (zhotovitel), jejímž 
předmětem je výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (KBOZ) za 
nabídkovou cenu 72.000 Kč (+ DPH)  

c) schvaluje přesun 297.120 Kč vč. DPH z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města 2014 
na akci „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“ (210.000 Kč TDI, 
87.120 Kč KBOZ), který bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 13, zůstatek hodnoty smlouvy 
(TDI) ve výši  300.620 Kč vč. DPH bude hrazen z rozpočtu města na rok 2015 

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

48. v  záležitosti akce „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“: 

a) rozhodla o přijetí nabídky uchazeče ZIP o.p.s., Tomanova 3-5, Plzeň, IČ: 26324105 na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu na služby, provedení záchranného archeologického výzkumu, 
zadávané dle § 18 obecné výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
v platném znění s nabídkovou cenou 889.350 Kč (+ DPH) a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo  

b) schvaluje přesun 800.000 Kč vč. DPH z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města 2014 
na akci „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“, který bude zahrnut do 
rozpočtového opatření č. 13, zůstatek hodnoty smlouvy ve výši 276.113,50 Kč vč. DPH bude 
hrazen z rozpočtu města na rok 2015 

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

49. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na 3. ročník tradičního pouťového volejbalu konaného dne 
27.09.2014 v obci Babín ve výši 1.000 Kč, účelově určený na nákup propagačního a sportovního 
materiálu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

50. v záležitosti stavby „Stavební úpravy vybraných parkovišť – Horažďovice, SO 102 - ZŠ Blatenská“: 

a) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Stavební úpravy vybraných 
parkovišť – Horažďovice, SO 102- ZŠ Blatenská“ uzavřené se společností  Silnice Nepomuk 
s.r.o., U Pošty 513, Nepomuk, jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 
66.053,74 Kč + DPH 

b) schvaluje přesun 79.926 Kč 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. 13 

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

51. rozhodla o přijetí nabídky společnosti Silnice Nepomuk s.r.o., U Pošty 513, Nepomuk na zhotovení 
díla „Oprava vybraných komunikací, Horažďovice“ ve výši 134.585,22 Kč + DPH a schvaluje příslušnou 
smlouvu o dílo – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

52. schvaluje výjimku ze stavební uzávěry pro změny stavby před dokončením dle předložené projektové 
dokumentace stavby „Rekonstrukce objektu čp. 283, Horažďovice na centrum ekologické výchovy" dle 
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žádosti DDM, Zámek 11, Horažďovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

53. schvaluje výjimku ze stavební uzávěry pro stavební úpravy domu čp. 646 v Horažďovicích dle 
předložené projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy domu čp. 646, Horažďovice, p.č. 120/1 v 
k.ú. Zářečí u Horažďovic – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

54. v záležitosti rozpočtu na rok 2014: 

a) schvaluje rozpočtové opatření č. 13 

b) schvaluje rozpočtové opatření č. 14 

c) doporučuje ZM schválit čerpání rozpočtu k 31.07.2014 a rozpočtovou změnu č. 1 – tj. 
rozpočtová opatření č. 1-14/2014 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor   

55. bere na vědomí  studie „Využití hydroenergetického potenciálu – MVE Park“ a „Využití 
hydroenergetického potenciálu MVE Horažďovice“ zpracované Ing. Pavlem Krabcem, Lannova tř. 
87/43, České Budějovice – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města  

56. doporučuje ZM schválit program 25. zasedání ZM, navrhuje ověřovatele zápisu:  Mgr. Tomáše  
Pollaka a Pavla  Jánského  a návrhovou komisi:   Daniela Martínka  a Ing. Miloslava Chlana  – za 
realizaci usnesení zodpovídá místostarosta města  

57. souhlasí s pořádáním kulturní a informační akce nízkoprahového Klubu Dok dne 26.09.2014 od 10:00 
do 21:00 hod  na Mírovém náměstí v Horažďovicích (dle přiložené situace) – za realizaci usnesení 
zodpovídá starosta města 

58. ve věci jednání RM a ZM schvaluje termíny 

  jednání RM : 15.09.2014 v 15:00 hod. 
      06.10.2014 v 15:00 hod.   
    
 
 

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

 

 

 

 


