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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 53.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 13.02.2017 

 
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 52. schůze RM ze 
dne 30.01.2017 

2. v záležitosti pronájmu kulturního domu v Horažďovicích odkládá rozhodnutí týkající se pronájmu 
kulturního domu v Horažďovicích a bude dále jednat se zájemci Martinou Šůsovou a Janem Adamcem 
s tím, aby zájemci písemně předložili finanční požadavky a představu provozování kulturního domu včetně 
předpokládaných společenských a kulturních akcí  –  za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor  
investic, rozvoje a majetku města  

3. schvaluje třístrannou smlouvu o právu provést stavbu číslo PVL: 262/2017 mezi Povodím Vltavy, státní 
podnik, Holečkova 8, Praha 5 (vlastník), společností Lyckeby Amylex, a.s., Strakonická 946, Horažďovice 
(investor) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (budoucí vlastník) na umístění 
výústního objektu do pozemku p.č. 2764/39 v k.ú. Horažďovice v rámci stavby „Spolupráce na zlepšení 
využití hlízové šťávy pro výrobu krmiv“ – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje 
a majetku města  

4. schvaluje smlouvu o umístění zařízení č. SUZB/6004/2017 (bezúplatnou) mezi společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín-Podmokly (poskytovatel) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 
1, Horažďovice (uživatel) na dobu neurčitou na umístění veřejného osvětlení na podpěrném bodě vedení 
nn v obci Boubín – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

5. souhlasí s uložením kabelů optické sítě do pozemků ve vlastnictví města Horažďovice p.č. 2777/2, p.č. 
2777/1, p.č. 2780/2, p.č. 2758/10, p.č. 2758/7, p.č. 2758/8, p.č. 2790/1, p.č. 2780/1, p.č. 2758/1, st.p.č. 
553, p.č. 2758/3, p.č. 2759/36, p.č. 2759/34, p.č. 2758/4, p.č. 2660/6, p.č. 2660/9, p.č. 2660/14, p.č. 
2784/6, p.č. 2784/15, p.č. 2784/16, p.č. 2784/4, p.č. 2784/5, p.č. 2784/1, p.č. 2798, p.č. 2756/11, p.č. 
2756/12, p.č. 2756/7, p.č. 2759/1, p.č. 153/2, p.č. 153/3, p.č. 166, p.č. 2756/10, p.č. 2756/3, p.č. 2807, p.č. 
2756/15, st.p.č. 1109, p.č. 2730/18, p.č. 3158, p.č. 2756/18, p.č. 2756/20, p.č. 153/1 v k.ú. Horažďovice a 
schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 
mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (budoucí povinný) a společností Šumava Net 
s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice (budoucí oprávněný) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města   

6. souhlasí se záměrem „Management xerotermních trávníků v lokalitě Na Hrádku“ týkající se pozemku p.č. 
2839 v k.ú. Horažďovice dle žádosti Domu dětí a mládeže, Zámek 11, Horažďovice v období květen – září 
2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. přijímá nabídku Karla Bernase, Dražejov 23,  IČO: 13509861 (zhotovitel) na realizaci akce „Zřízení ÚT 
v domu čp. 530 – byt č. 3 a čp. 751 – byt č. 1“  za nabídkovou cenu 99.445 Kč bez DPH (114.362 Kč vč. 
DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. . (2+1), ……………….., Horažďovice, na dobu dvou let 
s platností od 01.03.2017 na dobu určitou do 28.02.2019 za nájemné  40,09 Kč/m2 ……………. a 
……………. ……………, ………………. , Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje pronájem bytu č. ..  (2+1), …………………., Horažďovice na dobu určitou s platností od 
01.03.2017 do 31.12.2018 za nájemné 40,45 Kč/m2 …………… …………….., ……………………., 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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10. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (0+1), ……………….., Horažďovice s  ………… 
…………….. ke dni 28.02.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

11. doporučuje ZM schválit Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných úvěrů z Fondu 
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 31.01.2017,  tj.: schválit smlouvu o poskytnutí úvěru ………….  
…………….., ………….., ………………,  úvěr ve výši 100 tis. Kč se splatností 5 let a úrokovou sazbou 1 % 
p.a. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

12. schvaluje Smlouvu o užívání veřejného prostranství dle oddílu III Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 o 
místních poplatcích   mezi městem  Horažďovice  a Vlastimilem Lagronem, Národních mučedníků  150, 
Klatovy, IČ 10392092 k provozování pouťových atrakcí v roce 2017 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, finanční odbor  

13. odkládá rozhodnutí o vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o vedení technické mapy obce – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor výstavby a ÚP  

14. doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města Horažďovice č. 2/2017, kterou se stanoví 
školské obvody mateřských škol zřízených městem Horažďovice a části společných školských obvodů 
mateřských škol zřízených městem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

15. doporučuje ZM schválit:  

a) poskytnutí dotace Fotbalovému klubu Horažďovice, IČO: 69981981 a Tenis klubu Horažďovice, 
IČO: 61785377 na provozní náklady v roce 2017 ve výši 280.000 Kč  a příslušnou smlouvu o 
poskytnutí dotace  

b) poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Horažďovice, IČO: 48353175 na provozní náklady 
v roce 2017 ve výši 100.000 Kč a příslušnou smlouvu o poskytnutí dotace  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

16. schvaluje poskytnutí daru Pošumavskému sportovnímu sdružení okresu Klatovy, z.s., IČO: 66364515 ve 
výši 2.000 Kč s tím, že darovací smlouva bude předložena radě města po schválení rozpočtu – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

17. v záležitosti podání žádostí o dotace: 

a) schvaluje podání žádosti o dotace z dotačního programu Podpora rozvoje venkovského 
cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2017 

b) schvaluje podání žádosti o dotace z dotačního programu Mikrogranty Plzeňského kraje na 
podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2017 

c) schvaluje podání žádosti Regionálním informačním centrem Prácheňska, Horažďovice o dotaci 
z dotačního programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 
2017 a její dofinancování městem Horažďovice do výše 12.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

18. schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím 
stacionárních kontejnerů společnosti ASEKOL, a.s., Československého exilu 2062/8, Praha 4 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP 

19. souhlasí s vyvěšením „Vlajky pro Tibet“  na budově Městského úřadu Horažďovice dne 10.03.2017 
v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor správní  

20. 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: 

…………………………………………………………………………………. 
Společně posuzované osoby: 

……………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

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

21. v záležitosti činnosti Městské policie Horažďovice:  

a) schvaluje realizaci projektu k posílení činnosti MP Horažďovice a tím k prohloubení pocitu 
bezpečí jeho obyvatel a návštěvníků  

b) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Moderní technika a technologie – připravenost 
Městské policie Horažďovice (MP Horažďovice) k řešení mimořádných událostí spojených 
s ozbrojeným agresivním pachatelem“ v rámci dotačního titulu Plzeňský kraj – Bezpečný kraj a 
prevence kriminality pro rok 2017 v souladu s popisem projektu s celkovými plánovanými výdaji 
182.400 Kč včetně DPH 

c) schvaluje spoluúčast města v případě schválení dotace na dofinancování projektu, a to ve výši 
cca  54.720 Kč včetně DPH v rámci schváleného rozpočtu městské policie 

d) pověřuje  Ing. Michaela Formana, starostu města, podepisováním dokumentace a Františka 
Kříže, referenta bezpečnosti, OUI a krizového řízení, vedením dokumentace v souladu s právními 
předpisy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

22. v záležitosti kácení zeleně: 

a) schvaluje kácení 15 m2 stříhaného živého plotu na parcele č. 277/1  v k. ú. Svaté Pole u 
Horažďovic 

b) schvaluje kácení 3 ks bezů v Příčné ulici naproti čp. 121 na parcele č. 2759/8 v k. ú. 
Horažďovice 

c) odkládá rozhodnutí o kácení 1 ks javoru u čp. 811 v Šumavské ulici na parcele č. 2722/28 v k.ú. 
Horažďovice 

        – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

23. schvaluje vyřazení majetku z evidence organizační složky Technické služby -  nákladní automobil 
MULTICAR M 25 – inv. č. 204/101 – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 

24. doporučuje ZM schválit cenu vodného a stočného pro hospodářský rok 2017-2018 dle předloženého 
návrhu: vodné 26,63 Kč/m3, stočné 32,61 Kč/m3 (bez DPH) a pevná složka v relaci roku 2016 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

25. v záležitosti „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích – II. etapa“: 

a) bere na vědomí žádost společnosti Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, Klatovy, zhotovitele 
stavebních prací, o schválení nových subdodavatelů pro výše uvedenou akci 

b) schvaluje nového subdodavatele, společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 58, Sušice, 
IČO: 48035599 pro část stavebních objektů SO 101 Komunikace, SO 102 Opěrné zdivo, 
schodiště, SO 302 Kanalizace s podílem na plnění veřejné zakázky ve výši 5,7 % 

c) schvaluje nového subdodavatele, společnost HOCHTIEF CZ a.s., Okružní 544, České 
Budějovice, IČO: 46678468 pro část stavebního objektu SO 702 Ostatní objekty s podílem na 
plnění veřejné zakázky ve výši 3,1 % 

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

26. schvaluje pronájem nebytových prostor určených k provozování pohostinství, čp. 1, Třebomyslice, která 
je součástí pozemku p. č. st. 1 v k. ú. Třebomyslice u Horažďovic, ve vymezení: sklep, vstup, předsálí, 
chodba, restaurační místnost, výčep, kuchyň, sociální zařízení SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů 
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Třebomyslice, IČO 00426954, zastoupenému starostou výboru Vlastimilem Makovcem, s platností od 
01.03.2017 na dobu neurčitou za nájemné 7.200 Kč/rok a schvaluje příslušnou nájemní smlouvu – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

27. schvaluje pronájem nebytových prostor – objekt občanské vybavenosti, čp. 1, Třebomyslice, která je 
součástí pozemku p. č. st. 1 v k. ú. Třebomyslice u Horažďovic, ve vymezení sál a hasičská zbrojnice SH 
ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Třebomyslice, IČO 00426954, zastoupenému starostou výboru 
Vlastimilem Makovcem, s platností od 01.03.2017 na dobu neurčitou za paušální nájemné 1.000 Kč/rok a 
schvaluje příslušnou nájemní smlouvu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

28. schvaluje pořízení 1.000 sad tašek na podporu třídění odpadu v domácnostech s  univerzálním potiskem 
o objemu 20 l – za realizaci usnesení zodpovídá odbor ŽP  

29. schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora činnosti informačních center na území 
Plzeňského kraje pro rok 2017“ (konkrétně na tvorbu a tisk propagačních materiálů) – dotace 20.000 Kč, 
spoluúčast 17.815 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka MěM   

30. doporučuje ZM schválit program 13. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu: Pavla Jánského, Mgr. 
Václava Jáchima a návrhovou komisi: Mgr. Karla Zrůbka, Karla Šťastného  – za realizaci usnesení 
zodpovídá starosta města  

31. v záležitosti odprodeje bytů dle uzavřených smluv o budoucí smlouvě kupní v čp. 1076-1078 Horažďovice 
doporučuje ZM:  

a) projednat a schválit stanovení ceny dle znaleckého posudku č. 7640-003/17 vyhotoveného Jiřím 
Panuškou, Bavorova 26, Strakonice na ocenění bytových jednotek v čp. 1076, 1077, 1078 ulice 
Na Vápence v Horažďovicích, vyhotoveného dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku  

b) schválit náklady na technické a právní náležitosti související s prodejem ve výši 3.000 Kč 

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

32. v záležitosti akce Domov pro seniory doporučuje ZM:  

a) schválit předpokládané náklady akce v celkové výši 198.499.637 Kč vč. DPH a schválit 
předfinancování a financování akce v předpokládané výši 

b) schválit podání žádosti o spolufinancování do programu Ministerstva práce a sociálních, věcí č. 
013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020 na výše 
uvedenou akci 

c) přijmout cenovou nabídku společnosti Šumavaplan, spol. s r.o., Pivovarská 4, Bořanovice - 
Pakoměřice, na zpracování žádosti o dotaci a administraci dotace, vyjma monitorovacích zpráv 
v době 10 leté udržitelnosti projektu, za nabídkovou cenu 250.000 Kč bez DPH (302.500 Kč vč. 
DPH), ukládá starostovi města vypracovat návrh smlouvy a tuto smlouvu uzavřít  

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

33. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  

  termíny jednání RM:    27.02.2017 ve 14:00 hod. 
    13.03.2017 ve 14:00 hod. 

27.03.2017  ve 14:00 hod. 

     termín jednání ZM:                27.02.2017  v 18:00 hod.  – Městský úřad - zasedací místnost  

 

 

     

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

            starosta města                    místostarostka města   


