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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 95.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného  
 dne  20.10.2014 

 
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 94. schůze  
RM ze dne 06.10.2014  

2. schvaluje anketní dotazník, jako přílohu, k žádosti o finanční prostředky z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015 poskytovaný 
Ministerstvem kultury ČR a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci  usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Kulturní 
dům Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří“ zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění v otevřeném řízení včetně příloh – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Design M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, Tábor, 
IČ: 28147588 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace a 
výkon autorského dozoru projektanta stavby „Revitalizace sídliště Blatenská v Horažďovicích“, 
zadávané dle § 18 obecné výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
v platném znění s nabídkovou cenou za zpracování projektové dokumentace ve výši 619.000 Kč 
(zhotovitel není plátce DPH) a za výkon autorského dozoru ve výši jednotkové ceny 360 Kč/hod  
(zhotovitel není plátce DPH) a 2.000 Kč/cestu (zhotovitel není plátce DPH) a schvaluje příslušnou 
smlouvu o dílo – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. schvaluje smlouvu o podmínkách umístění a provedení stavby veřejného osvětlení na domu čp. 18 v 
Horažďovicích v rámci stavby "Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích" mezi 
městem Horažďovice (stavebník) a …………. ………….., ………………, ……………..  (vlastník) – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem 
Horažďovice a ………. …………., …………….., jejímž předmětem je souhlas s umístěním lampy VO a 
přívodního kabelu na pozemku p. č. 207/4 v k.ú. Boubín – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. rozhodla o přijetí nabídky Václava Burdy, Otavská 1031, Horažďovice na úpravu VO v Třebomyslické 
ulici ve výši 159.712,30 Kč + DPH a schvaluje smlouvu o dílo – za  realizaci  usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

8. v záležitosti „Rekonstrukce kotelen ZŠ Komenského“: 

a) rozhodla o přijetí nabídky Vlastimila Šatry, Hejná 100, Horažďovice na zhotovení projektové 
dokumentace stavby „Rekonstrukce kotelen ZŠ Komenského“ včetně výkonu inženýrské činnosti 
ve výši max. 152.600 Kč + DPH 

b) schvaluje příslušnou smlouvu o dílo 

c) schvaluje přesun 185.000 Kč vč. DPH z investiční rezervy rozpočtu města 2014 na akci 
„Rekonstrukce kotelen ZŠ Komenského“, který bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 
16/2014 
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     – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje licenční smlouvu s MgA. Martinem Kožnarem, Prácheňská 885, Horažďovice ve výši 10.000 
Kč a licenční smlouvu s MgA. Pavlem Svobodou, Nedvězská 13, Praha 10 ve výši 10.000 Kč za 
poskytnutí oprávnění k užití návrhu plánované Agitky – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města   

10. schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (objednatel) 
a společností Stavební společností H a T spol. s r.o., Komenského 373,  Strakonice (zhotovitel), jejímž 
předmětem je zhotovení díla „Oprava vodovodní a kanalizační přípojky pro dům čp. 155, Strakonická 
ul., Horažďovice“ za nabídkovou cenu 293.600 Kč s 15% DPH – za  realizaci  usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi městem Horažďovice a společností RWE GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940, Ústí nad Labem za účelem zřízení plynovodní přípojky v rámci akce „Rekonstrukce 
ústředního vytápění a kotelny v zámku - změna zdroje vytápění“– za  realizaci  usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Obnova parkánové zdi Horažďovic pod 
čp. 66, 67 – etapa III.“ uzavřené se společností STAFIS – KT s.r.o. Pačejov – nádraží 74, Horažďovice, 
jehož předmětem je změna rozsahu díla a snížení ceny o 983.878 Kč + DPH  – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Demolice budovy čp. 6 v obci Veřechov“ 
uzavřené se společností  BDP plus s.r.o., Roháčova 188/37, Praha 3, jehož předmětem je prodloužení 
termínu plnění díla – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

14. rozhodla o přijetí nabídky společnosti Čevak a.s., Severní 8/2264, České Budějovice na dodávku a 
montáž kalového čerpadla na ČOV v Horažďovicích v celkové výši 73.390 Kč + DPH  – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

15. v záležitosti  žádosti ……………. …………: 

a) revokuje usnesení 79. RM ze dne 24.02.2014, bod č. 3 

b) schvaluje záměr směny pozemků p.č. 60/1 ostatní plocha zeleň o výměře 404 m2, st.p.č. 91 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 včetně stavby bez čísla popisného v k.ú. Komušín 
(ve vlastnictví města Horažďovice) za pozemky ve vlastnictví ……………. …………..  p.č. 
1369/12 ostatní plocha neplodná půda o výměře 945 m2, p.č. 1369/15 ostatní plocha neplodná 
půda o výměře 923 m2 v k.ú. Komušín bez finančního vyrovnání a pověřuje MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny 

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

16. v záležitosti žádosti ……………. ………… : 

a) revokuje usnesení 92. RM ze dne 15.09.2014, bod č. 13 

b) schvaluje záměr odprodeje části p.č. 1153/4 ostatní plocha v rozsahu 8 m2 v k.ú. Horažďovice a 
pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje 

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

17. v záležitosti stavby  „Nová výrobní hala pro práškovou a mokrou lakovnu“: 

a) souhlasí s umístěním stavby „Nová výrobní hala pro práškovou a mokrou lakovnu“ dle DUR 
předložené společností Otavské strojírny, a.s., zastoupené společností CH PROJEKT PLZEŇ, 
s.r.o. Revoluční 56a, Plzeň a doporučuje investorovi stavby doplnit projekt o výsadbu stromové 
aleje při hranici pozemku 

b) souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace – chodníku inv.č. 3d-07 v ulici Strakonická 
v Horažďovicích (na p.č. 1464/8 v k.ú. Horažďovice), v úseku dle doložené situace, z důvodu 
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umístění kanalizační přípojky do silničního pozemku v rámci akce „Nová výrobní hala pro 
práškovou a mokrou lakovnu“ 

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

18. v záležitosti pronájmu nebytových prostor v objektu zámku: 

a) schvaluje ve veřejném zájmu snížení nájemného z pronájmu nebytových prostor v areálu zámku 
pro příspěvkovou organizaci plzeňského kraje Domu dětí a mládeže Horažďovice na roční cenu 
nájmu ve výši 1 Kč za každý jednotlivý pronájem s platností od 01.11.2014 

b) schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 07.09.2012, dodatek č. 3 k nájemní smlouvě 
ze dne 23.03.1995 

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

19. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 262, ulice Mayerova, 
Horažďovice mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a spol. Zobalová nábytek s.r.o., zastoupený 
Jitkou Zobalovou, Velká Turná 78, Strakonice (nájemce) ke dni 31.12.2014 – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

20. bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v  čp. 758, Žižkova ulice,  Horažďovice 
(prodejna potravin) podanou nájemcem Diep Thai Ba, 1. máje 170, Merklín. Nájemní vztah skončí 
uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty ke dni 31.01.2015 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

21. schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. ..,  ……………….. , Horažďovice (DPS) s …………, 
……………….., ………………. , Horažďovice k 31.10.2014 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor kanceláře starosty a MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

22. schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2014 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

23. schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem malé zasedací místnosti v přízemí MěÚ Janě 
Šebestové, IČ  61755966,  Myslív 34, kterým se mění den pronájmu z pondělí na středu – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

24. schvaluje Smlouvu č. 14187274 o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR v 
rámci operačního programu Životní prostředí týkající se poskytnutí dotace ve výši 65.007,25 Kč v rámci 
projektu „Separace bioodpadů ve městě Horažďovice“ – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
ŽP  

25. bere na vědomí Protokol o kontrole čj. ČŠIP-816/14-P Základní školy Horažďovice, Blatenská 540, 
příspěvková organizace, provedené Plzeňským inspektorátem České školní inspekce  – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

26. bere na vědomí uzavření školní družiny při ZŠ Komenského a při ZŠ Blatenská ve dnech 27.10.2014 
až 29.10.2014, 22.12.2014 až 02.01.2015, 30.01.2015, ve dnech 16.02.2015 až 22.02.2015, ve dnech  
02.04.2015 a 03.04.2015  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

27. schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 
2015 na Slavnosti kaše 2015  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

28. v záležitosti kácení zeleně: 

a) schvaluje kácení cca 500 m2 náletových keřů rostoucích na p. č. 127, 128 a 360/2 v k. ú. Boubín 

b) schvaluje kácení ze zdravotních důvodů 1 ks borovice lesní a 1 ks vrby jívy rostoucích na p. č. 
360/2 a 127 v k. ú. Boubín 

– za  realizaci  usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

29. schvaluje zařazení příspěvku na opravu antukového hřiště v areálu TJ Sokol Horažďovice  do 
rozpočtu na rok 2015 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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30. schvaluje pronájem části nebytových prostor o výměře 51,12 m2  v přízemí čp. 19, Mírové náměstí, 
Horažďovice  společnosti ZIP o.p.s., Tomanova 3 - 5 č.p. 2424, 2645, Plzeň - Jižní Předměstí za 
účelem zajištění zázemí pro archeologický výzkum s platností od 01.11.2014 na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 600 Kč/m2/rok,  schvaluje příslušnou nájemní smlouvu 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

31. ve věci jednání ZM bere na vědomí termín ustavujícího zasedání  zastupitelstva obce dne 04.11.2014  
v 17:00 hod. v  kulturním domě – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města  

     
    
 
 

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

 

 

 

 

 

 


