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Město Horažďovice 
Usnesení  

z  41.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 08.08.2016 

 
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  ze  40. schůze RM 
ze dne 18.07.2016  

2. schvaluje projektovou dokumentaci pro územní řízení stavby „Domov pro seniory Horažďovice“ – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. v záležitosti stavby „Oprava kaple v obci Veřechov“: 

a) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava kaple v obci Veřechov“ 
uzavřené se společností  STAFIS – KT s.r.o, Pačejov – nádraží 74, Horažďovice, jehož 
předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 15.606 Kč + DPH 

b) schvaluje přesun 18.900 Kč z nespecifikované neinvestiční rezervy rozpočtu města 2016 na akci 
„Oprava kaple v obci Veřechov“, který bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 11/2016 

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

4. odkládá rozhodnutí o  změně vzhledu stavby plánovaného řadového domku „B“ v ulici Nad Nemocnicí, 
spočívající v zasklení lodžie u severozápadního průčelí, výstavbu boční nosné zdi pod a na lodžii, změnu 
oplocení a zadláždění celé plochy mezi chodníkem a jihovýchodním průčelím dle žádosti manželů 
………….. , …………… , ………………   – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, 
rozvoje a majetku města         

5. pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zařadit do plánu investic zřízení vodovodu pro 
lokalitu rodinných domů v Komenského ulici na ploše 10/2 dle žádosti dotčených obyvatel – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje projektovou dokumentaci pro stavební povolení „Novostavba prodejny stavebnin PRO-DOMA, 
s.r.o.,  Horažďovice - komunikace" – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

7. schvaluje umístění nových podpor na pozemku p. č. 35/1 v k.ú. Boubín v majetku Česká telekomunikační 
infrastruktura, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, na které bude přemístěno stávající vzdušné sdělovací vedení 
z rušených podpor společnosti ČEZ, a.s. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

8. v  záležitosti žádosti společnosti GASSPO,  spol. s r.o.,  Klatovy: 

a) souhlasí s uzavírkou provozu na silnici III/1741 v obci Horažďovice v úseku od okružní křižovatky 
na silnici II/139 (ulice Blatenská) ke křižovatce silnice III/1741 (ulice Šumavská) x místní 
komunikace ulice Mayerova (dle doložené situace) dne 11.08.2016 – 12.08.2016 z důvodu 
provádění výkopových prací při dohledání čichačky plynovodu 

b) souhlasí s objízdnou trasou pro veškerou dopravu obousměrně po místní komunikaci ulice 
Mayerova, místní komunikaci ulice Loretská, dále po silnici I/22 a po silnici II/139 dne 11.08.2016 
– 12.08.2016 

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

9. neschvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 04.11.1993 mezi městem Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) a Českým rybářským svazem Horažďovice, místní organizací, IČO: 
43316603 (nájemce), jehož předmětem je změna druhu pozemku u p.č. 1680/1 v k.ú. Horažďovice a 
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pověřuje starostu města a  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města k jednání o vyjmutí výše 
uvedeného pozemku z nájemní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

10. v záležitosti  stavby „Třebomyslice Obec – NN, DTS“: 

a) souhlasí s uložením kabelů NN do pozemků města p.č. 616, 605/1 a 83/1 v k. ú. Třebomyslice u 
Horažďovic dle žádosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností 
Elektroinvest Strakonice, s.r.o., Katovická 175, Strakonice 

b) schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-0006071/001 mezi městem Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, Horažďovice (budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností Elektroinvest Strakonice, s.r.o., 
Katovická 175, Strakonická (budoucí oprávněná) 

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

11. schvaluje dodatek č.3 k nájemní smlouvě ze dne 29.09.2000 mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 
1, Horažďovice (pronajímatel) a Fotbalovým klubem Horažďovice, Sportovní 1107, Horažďovice 
(nájemce), jehož předmětem je změna výměry u st.p.č. 297/1 a p.č. 1130/1 v k.ú. Zářečí u  Horažďovic – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. doporučuje ZM projednat a schválit: 

a) odprodej souboru staveb a technologického zařízení, tvořícího společně funkční teplovod, 
konstruovaný jako podzemní, částečně izolované teplovodní potrubí v betonovém kanálu 
s rozvody páry a kondenzátu, jehož součástí je výměníková stanice v místnosti č. 119 budovy 
č.p. 372 na st.p.č. 369/1 v k.ú. Horažďovice, společnosti LYCKEBY AMYLEX, a.s., Strakonická 
946, Horažďovice, za kupní cenu ve výši 100.000 Kč + 21 % DPH 

b) kupní smlouvu na soubor staveb a zařízení (nezapsaných v katastru nemovitostí) mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a společností LYCKEBY AMYLEX, 
a.s., Strakonická 946, Horažďovice (kupující) 

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

13. v  záležitosti pozemku p.č. 169/1 ostatní plocha manipulační plocha v k.ú. Horažďovice: 

a) schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (pronajímatel) a  ………….. …………… , ……………. , ……………  ke dni 
31.07.2016 z důvodu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

b) schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (pronajímatel) a ………………., …………………. , ……………….. (nájemce) ke dni 
31.07.2016 z důvodu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

c) schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (pronajímatel) a ……….. …………., ………………. , …………….. (nájemce) ke dni 
31.07.2016 z důvodu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

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

14. souhlasí s dodatečným povolením stavby kolny na nově vzniklém pozemku st.p.č. 63 a dodatečným 
povolení stavby skladu a místnosti s kotlem na nově vzniklém pozemku st.p.č. 64 v k.ú. Babín u 
Horažďovic – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. schvaluje žádost obce o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými 
s dotací MMR ČR, týkající se nemovitosti čp. 1076, ulice Na Vápence v Horažďovicích a pověřuje  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města podáním žádosti včetně příloh – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

16. schvaluje nabídkové řízení na prodej bytové jednotky č. 789/8 Šumavská ulice v Horažďovicích na st.p.č. 
727, st.p.č. 728 a spoluvlastnického podílu 501/8802 na společných částech domu 789, 790 a st.p.č. 727, 
st.p.č. 728 v k.ú. Horažďovice za minimální cenu 450.900 Kč, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
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majetku města zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

17. schvaluje pronájem nebytových prostor o celkové výměře 114 m2  v přízemí domu Mírové náměstí 28, 
Horažďovice Liboru Čihákovi, se sídlem Komenského 1298, Nejdek za účelem zřízení skladu DDD 
prostředků s platností od 01.09.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 
300 Kč/m2/rok – vytápěný prostor,  200 Kč/m2/rok – nevytápěný prostor a schvaluje příslušnou nájemní 
smlouvu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

18. schvaluje splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek s  Blahutou Lukášem, Palackého 933, 
Horažďovice, IČO 74157531, kterého zastupuje na základě plné moci paní Blahutová Zdeňka, Palackého 
933, Horažďovice na úhradu pohledávky za energie (elektřina, voda) v pronajatém nebytovém prostoru 
Strakonická 371, Horažďovice ve výši 3.000 Kč/měsíc vždy k  25. dni běžného  kalendářního  měsíce, 
poprvé v srpnu 2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

19. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 8, Šumavská 789, Horažďovice mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel)  a  …………. ……………. , ……………….., 
……………… (nájemkyně) ke dni 31.07.2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

20. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. ..,  ………………, Horažďovice mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel)  a  …………….., ……………., …………  
(nájemkyně) ke dni 31.08.2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

21. schvaluje splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek s  ………….. …………… , nájemkyní bytu č. .,  
………………., ……………….   na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění poskytovaná s  užíváním 
bytu a příslušného úroku z prodlení ve výši 2.500 Kč/měsíc vždy k  25. dni běžného  kalendářního  
měsíce, poprvé v srpnu 2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

22. v záležitosti bytu č. .  , …………. …. , Horažďovice: 

a) schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č.  … (0+1), ……………… , Horažďovice 
(DPS) s  ……………………….. ke dni 31.07.2016 

b) schvaluje pronájem bytu č… (0+1), ………………., Horažďovice (DPS) ………………….., 
………………… s platností od 01.09.2016 na dobu neurčitou za nájemné 30,36 Kč/m2 

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

23. schvaluje pronájem bytu č. … (2+1), ………………… , Horažďovice ………………………, …………….., 
Horažďovice s platností od 01.09.2016 na dobu určitou do 30.09.2017 za nájemné 40,45 Kč/m2– za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

24. v záležitosti bytu č. ..,  ………………….., Horažďovice:  

a) schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (2+1), ………………… , Horažďovice 
s  …………… …………… ke dni 31 08.2016 

b) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ……………………., Horažďovice manželům ………….. a 
………….  ………………, ………………… s platností od 01.09.2016 na dobu určitou do 
30.09.2017 za nájemné 40,45 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2016 ve výši 5,80 Kč/m2 

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

25. v organizačních záležitostech Horažďovice souhlasí s uzavřením dohody mimo pracovní poměr v rozsahu 
max. 300 hodin v roce 2016 pro poradenství v  kulturní oblasti z důvodu nemožnosti konat ji vlastními 
zaměstnanci – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ a místostarostka města 

26. provádí rozpočtové opatření č. 11/2016, kterým se zvyšují příjmy o 586.900 Kč a zvyšují výdaje 
o 586.900 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  
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27. povoluje zvláštní užívání veřejného prostranství Okresnímu výkonnému výboru České strany sociálně 
demokratické,   Voříškova 823,  Klatovy  za účelem mítinku – setkání představitelů ČSSD s občany ve 
dnech: 

a) 27.09.2016  od 14:00 hod. na veřejném prostranství „terase u kina“ u křižovatky Plzeňské a 
Strakonické ulice 

b) 29.09.2016 od 12:00 hod. na veřejném prostranství „Tržiště“ Plzeňské ulice – místo pro poutě 

 Poplatek bude vyměřen dle OZV č. 6/2010 o místních poplatcích 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

28. schvaluje užití znaku města Horažďovice Hasičským záchranným sborem ČR v katalogu požárních stanic 
za podmínek stanovených pravidly užití městského znaku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  

29. souhlasí s užíváním části nebytových prostor v MŠ Loretská a souhlasí s předloženou „Smlouvou o 
užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi MŠ Loretská a Ing. Kateřinou Kumble, Volenice 
84, p. Volenice, souhlasí s předloženou „Smlouvou o užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ 
mezi MŠ Loretská a Josefem Šteflíkem, Nová Ves 39, Švihov   – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK 

30. v záležitosti šetření stížnosti Českou školní inspekcí Plzeňského inspektorátu bere na vědomí výsledek 
šetření stížnosti čj. ČŠIP-85016-P z kontroly Základní školy Horažďovice, Komenského ul. 211, okres 
Klatovy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

31. v  záležitosti kácení zeleně: 

a) schvaluje kácení 1 ks smrku v parku Ostrov na parcele č. 1083/1 v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

b) schvaluje kácení 5 ks jalovců v MŠ Loretská na parcele č. 173/3 v k. ú. Horažďovice 

c) schvaluje kácení 1 ks břízy u nádrže v HD Lhotě na parcele č. 508/1 v k. ú. Horažďovická Lhota. 

d) schvaluje kácení 5 ks borovic u parkoviště obřadní síně na parcele č. 2814/2 v k.ú. Horažďovice. 

e) schvaluje kácení 1 ks borovice a 2 ks smrků u obřadní síně na parcele č. 2814/2 v k.ú. 
Horažďovice 

 – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

32. v záležitosti Městské policie Horažďovice odkládá Koncepci a strategii Městské policie Horažďovice do 
roku 2018 z důvodu, že koncepce je nutné projednat se všemi členy rady města – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty   

33. v souladu s ustanovením § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, 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 -  ………….. ………,  
………………, Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

34. v záležitosti jednání RM a ZM  schvaluje:  
  termíny jednání RM:     29.08.2016 ve 14:00 hod. 
  12.09.2016 ve 14:00 hod.                

 termín jednání ZM:                            26.09.2016 v   18:00 hod. 
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            Ing. Michael Forman, v.r.         Ing. Hana Kalná, v.r.   

            starosta města                    místostarostka města    

 


