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Město Horažďovice 
Usnesení  

z  35.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 09.05.2016 

 
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  34. schůze RM 
ze dne 25.04.2016  

2. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SILBA – ELSTAV s.r.o., Letkov 155, Plzeň, IČO: 
64358844 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce stavby „Kulturní dům 
Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří – dokončení stavby“ zadávané dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v otevřeném řízení s nabídkovou cenou 2.641.613,07 Kč bez 
DPH (3.196.351,81 Kč vč.  DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

3. v záležitosti stavby Kulturní dům Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří:  

a) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi stavby Kulturní dům Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří 
s Václavem Palivcem, Říčná 186, Katovice, jehož předmětem je navýšení ceny o 19.360 Kč vč. 
DPH 

b) schvaluje přijetí nabídky Václava Palivce, Říční 186, Katovice na výkon koordinátora BOZP 
související se stavbou „Kulturní dům Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří – 
dokončení“  ve výši 19.360 Kč vč. DPH a schvaluje smlouvu o dílo 

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

4. 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 „Rekonstrukce a revitalizace Mírového 
náměstí v Horažďovicích“ za nabídkovou cenu 110.000 Kč bez DPH (133.100 Kč vč. DPH) – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, 
Ltd.), Bezová 1658, Praha 4, IČO: 40763439 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby „Horažďovice – Předměstí – 
bezpečnost pro chodce a cyklisty“ zadávané dle § 18 obecné výjimky ze zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, s  nabídkovou cenou za zpracování projektové dokumentace ve výši 795.000 Kč 
bez DPH (961.950 Kč vč. DPH) a za výkon autorského dozoru ve výši jednotkové ceny 500 Kč bez DPH 
/hod. (605 Kč vč. DPH/hod.) a 3.000 Kč bez DPH/cesta (3.630 Kč vč. DPH/cesta) – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města          

6. rozhodla o přijetí nabídky dopravní fakulty ČVUT v Praze, Horská 3, Praha na vypracování analýzy 
dopravy a návrh problémových míst průtahu I/22 v úseku železniční přejezd – křižovatka Komenského x 
Třebomyslická ve výši 90.909 Kč + DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

7. v záležitosti záměru odprodeje  pozemku p.č. 1820/36 v k.ú. Horažďovice:  

a) usnesení nebylo přijato 

b) navrhuje oslovit …………………. ,  ………………… , …………s nabídkou dlouhodobého 
pronájmu  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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8. bere na vědomí zpětvzetí žádosti ………………….., …………….., ……………….. na odprodej části p.č. 
1484/3 v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

9. bere na vědomí oznámení ………………. , ……………….. , ………… o odstoupení od odkupu p.č. 3115/5 
ostatní plocha jiná plocha o výměře 118 m2 v k.ú. Horažďovice a budoucího odkupu p.č. 3115/4 ostatní 
plocha jiná plocha o výměře 56 m2, p.č. 3115/3 ostatní plocha jiná plocha o výměře 134 m2 v k.ú. 
Horažďovice pro výstavbu rodinného řadového domu a doporučuje ZM projednat a schválit revokaci 
usnesení z 8. ZM, ze dne 02.03.2016, bod č. 16 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

10. schvaluje záměr pronájmu dřevěného stánku stojícího u parkoviště (parc. č. 2756/5) před restaurací U 
Hlaváčků  …………………… , ……………….. , …………….. a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru pronájmu objektu a části pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje záměr pronájmu klubovny, Mírové náměstí 12 spolku Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Prácheň 
Horažďovice, Mírové náměstí 12, Horažďovice o celkové výměře 189,05 m2 (byty č. 1, 2, 16) a pověřuje 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu objektu – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje dle § 2312 OZ (zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník) výpověď  nájmu prostor sloužících 
k podnikání Loretská 1069, Horažďovice nájemci Liboru Čihákovi, se sídlem Komenského 1298, Nejdek 
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  

13. schvaluje dle § 2232 OZ (zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník) výpověď  nájmu prostor sloužících 
k podnikání Mírové náměstí 11, Horažďovice (garáž č. 1) nájemci …………………………, bytem 
……………….., …………….. ,  výpověď je účinná ke dni jejího doručení – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. schvaluje krátkodobý pronájem nebytových   prostor Šumavská 938, Horažďovice (smuteční síň) na p.č. 
st. 1239  se současným provozovatelem Technické služby města Blatné s.r.o., tř. T. G. Masaryka 322, 
Blatná za stejných podmínek s platností od 17.05.2016 na dobu určitou do 27.05.2016 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. schvaluje uplatňování valorizace smluvního nájemného z bytů v majetku města s platností od 01.07.2016 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

16. schvaluje  pronájem  bytu č.  .. (1+2), …………… , Horažďovice s platností od 01.06.2016 na dobu 
určitou do 31.12.2016 za nájemné 39,97 Kč/m2 ……… a …….., ………………, ……………….  – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

17. schvaluje pronájem bytu č. ..  (1+2), …………………., Horažďovice s platností od 01.06.2016 na dobu 
určitou do 31.12.2016 za nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2016 ve výši 5,80 Kč/m2 
………………… …………….,  ……………….. , Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

18. schvaluje smlouvu mezi městem Horažďovice a Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, 
Kaplířova 9,  Plzeň na využití systému nakládání s komunálním odpadem – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

19. schvaluje darovací smlouvu mezi prof. ……………….. ,  …………….. , Praha a městem Horažďovice, 
kterou město Horažďovice přijímá dar ve výši 20.000 Kč na výsadbu zeleně ve městě Horažďovice – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

20. v záležitosti burzovních komoditních obchodů schvaluje:  

a) smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obchodů – nákup elektřiny na 
Českomoravské komoditní burze Kladno na zbytek roku 2016, roky 2017-2018,  uzavřenou mezi 
městem Horažďovice a společností FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040,  IČO 
26439573,  za cenu 21.175 Kč včetně DPH 
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b) smlouvu o centralizovaném zadávání uzavřenou mezi  městem Horažďovice a  příspěvkovými 
organizacemi: Základní škola Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy IČO 75005271, 
Základní škola Horažďovice, Blatenská 540 IČO 75005557, Křesťanská mateřská škola 
Horažďovice Jiřího z Poděbrad 724, okres Klatovy, IČO 75005565, Mateřská škola Horažďovice 
Loretská 935, okres Klatovy, IČO 75005280 v souladu s § 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách za účelem centralizovaného zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou 
dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách ve smyslu § 23, odst. 5, písm. c) výše 
uvedeného zákona 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

21. provádí rozpočtové opatření č. 6/2016, kterým se zvyšují  příjmy o 1.002.110 Kč a zvyšují výdaje o 
1.002.110 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

22. schvaluje podání žádosti do programu Podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným 
poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 
2016, vyhlášeného Radou Plzeňského kraje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

23. doporučuje ZM  schválit Závěrečný účet DSO Horažďovicko za rok  2015 – souhlasit s hospodařením za 
rok 2015, a to bez výhrad a vzít na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření zpracovanou Krajským 
úřadem Plzeňského kraje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

24. v záležitosti příspěvkových organizací:  

a) bere na vědomí  protokol o kontrole příspěvkové organizace – Křesťanská mateřská škola 
Horažďovice, Jiřího z Poděbrad 724, okres Klatovy  (čj. MH/05759/2016) a Mateřská škola 
Horažďovice, Loretská ul. 935, okres Klatovy (čj. MH/06010/2016) 

b) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Křesťanská mateřská 
škola Horažďovice, Jiřího z Poděbrad 724, okres Klatovy za rok 2015, IČO: 75005565 a ukládá 
výsledek hospodaření příspěvkové organizace zisk ve výši  21.607,33 Kč převést do jejího 
rezervního fondu 

c) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola 
Horažďovice, Loretská ul. 935, okres Klatovy za rok 2015, IČO: 75005280 a ukládá výsledek 
hospodaření příspěvkové organizace zisk ve výši 23.629,99 Kč převést do jejího rezervního 
fondu, z toho částku ve výši 3.895,79 Kč použít na pokrytí ztráty z výsledku hospodaření za rok 
2014 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

25. schvaluje změnu finančního plánu na rok 2016 u příspěvkové organizace ZŠ Blatenská:  

a) ruší pořízení dlouhodobého hmotného majetku (interaktivní tabule) z fondu investic příspěvkové 
organizace 

b) zařazuje pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (2x projektor Optoma W307UST 
DLP a 2x notebook) z rezervního fondu příspěvkové organizace do maximální výše 120.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

26. v záležitosti vyřazení majetku příspěvkové organizace na základě předloženého seznamu majetku 
souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení majetku ZŠ Blatenská v celkové pořizovací hodnotě 
110.562 Kč, z toho samostatných movitých věcí v hodnotě 29.300 Kč a drobného dlouhodobého 
hmotného majetku ve výši 81.262 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

27. v záležitosti zvýšení členského příspěvku sdružení Prácheňsko, z.s.p.o. schvaluje:  

a) zvýšení členského příspěvku sdružení Prácheňsko, z.s.p.o. z 1 Kč/obyvatel na 5 Kč/obyvatel  

b) navýšení rozpočtu na členské příspěvky o 21.700 Kč, které bude zahrnuto do rozpočtového 
opatření č. 6 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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28. schvaluje uzavření školní družiny při ZŠ Komenského od 01.07.2016 do 31.08.2016 a školní družiny při 
ZŠ Blatenská od  01.07.2016 do 06.07.2016 a od 16.07.2016 do 31.08.2016. Školní družina, která bude 
přes prázdniny otevřena, bude zajišťovat provoz i pro žáky z uzavřené školní družiny. Žákům bude 
umožněno odebrání oběda za cenu stanovenou v rámci školního stravování – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

29. v souladu s ustanovením § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi:  

a) nesouhlasí s tím, aby orgán pomoci  v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt níže uvedenou 
osobu, bydlící v ubytovacím zařízení: Veros Centrum Vigeo s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, 
Praha - Smíchov, IČ 28980701, provozovna - Strakonická 945,  Horažďovice -  ……………… 
…………. 

b) souhlasí s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt níže uvedenou 
osobu, bydlící v ubytovacím zařízení: Veros Centrum Vigeo s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, 
Praha - Smíchov, IČ 28980701, provozovna - Strakonická 945, Horažďovice - ………………. 
……………………… 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví   

30. bere na vědomí zprávu tajemnice týkající se hodnocení činnosti městského úřadu včetně návrhů od 
návštěvníků městského úřadu za období 01.01.2016 do 31.03.2016 v rámci projektu Dobrý úřad – za 
realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ   

31. v záležitosti kácení zeleně:  

a) schvaluje kácení 2 ks javorů v zahradě ZŠ Blatenská na parcele č. 841/2 v k. ú. Horažďovice 

b) schvaluje kácení 2 ks lip v Tyršově ulici u Sokolovny na parcele  č. 2758/9 v k. ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  – (4-0-0). 

32. v záležitosti sečení travnatých ploch v části obce Horažďovice schvaluje smlouvu o dílo mezi městem 
Horažďovice a SH ČMS – SDH Komušín – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické 
služby   

33. schvaluje Směrnici pro čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven 
zajišťovaných Městskou knihovnou – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská 
knihovna  

34. v záležitosti poskytnutí dotací z rozpočtu města Horažďovice:  

a) schvaluje dotaci Pěveckému spolku Prácheň, IČO: 70801339 na soustředění v Železné Rudě, 
dopravu na koncerty, na přípravu výstavy a výrobu materiálů k výročí spolku ve výši 10.000 Kč a 
schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

b) schvaluje dotaci TJ Sport, IČO: 47726091 na úhradu nájemného za sportoviště a tělocvičny, 
startovné na závodech a cestovné ve výši 25.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace 

c) schvaluje dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Horažďovice, IČO: 48353175 pro oddíl nohejbalu – na 
úhradu cestovného, náklady rozhodčím, pronájmy, sportovní a technické vybavení, pro oddíl 
stolního tenisu – na úhradu dresů, ohrádky, robot na trénink, počitadla stavu utkání ve výši 
40.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

35. schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 163,75 m2 Sportovní ulice 1052, Horažďovice 
(restaurace – aquapark) společnosti Casa verde, s.r.o., sídlo Žižkova 425,  Strakonice IČO 28141580, za 
účelem provozování restaurace s platností na dobu neurčitou od 20.06.2016 za nájemné ve výši 7.500 
Kč/měsíc a schvaluje příslušnou nájemní smlouvu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor   

36. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 
Klatovy, IČO: 26375869 na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích – I. etapa“ zadávané dle zákona 
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č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v otevřeném řízení s nabídkovou cenou 5.949.739,72 Kč bez 
DPH (7.199.185,06 Kč vč. DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

37. v záležitosti jednání RM schvaluje termíny jednání RM:  

       23.05.2016 ve 14:00 hod. 
     06.06.2016 ve 14:00 hod. 

    27.06.2016 ve 14:00 hod.   

   

 

  
      

  
 
            Ing. Michael Forman, v. r.           Ing. Hana Kalná, v.r.  

           starosta města       místostarostka města                       
 

 


