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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 64.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 31.07.2017 

 
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 63. schůze RM ze 
dne 17.07.2017  

2. v záležitosti akce „Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, Horažďovice“:  

a) schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce „Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, Horažďovice – I. etapa“ 
zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. ve zjednodušeném podlimitním řízení s tím, že lhůta 
pro podání nabídek se stanovuje do 31.08.2017  

b) jmenuje hodnotící komisi dle návrhu 

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

3. v návaznosti na usnesení 24. ZM, bod č. 13, ze dne 23.06.2014 v záležitosti akce „Revitalizace kina a 
křižovatky Strakonická – Plzeňská, Horažďovice“ doporučuje ZM:   

a) schválit technickou část zadávací dokumentace „Podklad pro zhotovitele studie a projektové 
dokumentace“ 

b) schválit organizaci výběrového řízení na projektanta stavby „Revitalizace kina a křižovatky 
Strakonická – Plzeňská, Horažďovice“ formou soutěže o návrh 

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

4. schvaluje studii stavby „Revitalizace parkánu, zámek Horažďovice“ – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. schvaluje rozšíření školní zahrady Křesťanské MŠ do ulice Jiřího z Poděbrad na pozemek 2757 v k.ú. 
Horažďovice v rámci připravovaného projektu „Rekonstrukce zahrady Křesťanské mateřské školy 
Horažďovice“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. v záležitosti stavby „Výstavba polní cesty NCH1 v k.ú. Horažďovice“: 

a) rozhodla o přijetí nabídky Libora Bouly, Goldschreiderova 3, Plzeň na výkon inženýrské činnosti 
stavby „Výstavba polní cesty NCH1 v k.ú. Horažďovice“ ve výši 115.650 Kč + DPH (139.940 
včetně DPH)  a schvaluje uzavření příkazní smlouvy 

b) schvaluje přesun 139.940 Kč z nespecifikované neinvestiční rezervy rozpočtu města 2017, který 
bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 9 

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

7. bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu nemovité kulturní památky 
pivovaru čp. 1079 ve výši 450.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

8. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace Plzeňského kraje z Programu 
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2017 na akci „Horažďovická Lhota – rozšíření veřejného 
osvětlení“ ve výši 300.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  
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9. schvaluje cenovou nabídku firmy BASTL – požární uzávěry Praha, s.r.o., Konviktská 998/15, Praha 1, 
IČO 28201515 (zhotovitel) na revizi bezpečnostních uzávěrů v  čp. 148, Husovo náměstí, Horažďovice ve 
výši  5.800 Kč bez DPH (7.018 Kč vč. DPH) na dobu 3 let a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi 
městem Horažďovice (objednatel) a firmou BASTL – požární uzávěry Praha, s.r.o., Konviktská 998/15, 
Praha 1, IČO 28201515 (zhotovitel) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

10. schvaluje uzavření smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o vybudování nové (úpravě stávající) 
infrastruktury v rámci stavby „I/22 Horažďovice – průtah (úsek trať ČD – konec obce)“ mezi městem 
Horažďovice a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. v záležitosti stavby „Rekonstrukce Peškovy ulice“: 

a) schvaluje uzavření Dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě 
elektronických komunikací mezi městem Horažďovice a společností UPC Česká republika, s.r.o., 
Závišova 5, Praha 4, jejímž předmětem jsou podmínky realizace přeložky stávajícího vedení 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi 
městem Horažďovice a společností UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, Praha 4, jejímž 
předmětem je zřízení služebnosti k úseku přeložky stávajícího vedení v pozemku p. č. 223/12 
v k.ú. Horažďovice 

c) schvaluje výjimku z poplatku za zřízení služebnosti z důvodu, že se jedná o přeložku stávajícího 
vedení vyvolanou a hrazenou městem Horažďovice 

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

12. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Zámek Horažďovice – opravy 
vybraných částí 2017“ uzavřené se společností Stavební společnost H a T, spol. s r.o., Komenského 373,  
Strakonice, jehož předmětem je změna termínů plnění části díla – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Horažďovice a 
společností PRO-DOMA,SE, Budčická 1479, Praha 9, …………… ……………., ……………… , Praha 10 a 
……….. …………. , ………………………, Horažďovice, která upravuje práva a povinnosti v souvislosti 
s realizací stavby „Novostavba stavebnin firmy PRO-DOMA, SE, Horažďovice“ – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

14. schvaluje uložení kabelů VN do pozemků města p. č. 2706/6 v k. ú. Horažďovice, 187/45, 377/7, 129/1, 
130/1, 130/3, 373/1 a 373//2 v k. ú. Babín u Horažďovic dle žádosti společnosti SUPTel, a.s., Hřbitovní 
1322/15, Plzeň za podmínky, že bude uzavřena smlouva o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene, 
kabel v celém úseku procházející pozemkem s využitím „ostatní komunikace“ (377/7 a 373/1 v k. ú. Babín 
u Horažďovic) bude uložen v ocelové nebo betonové chráničce s minimálním krytím 1,3 m, prostor 
staveniště bude protokolárně převzat zhotovitelem stavby od zástupce Technických služeb Horažďovice, 
před záhozem kabelu a chráničky bude přizván ke kontrole pracovník MěÚ, odboru investic, rozvoje a 
majetku města, po dokončení stavby budou povrchy obnoveny z materiálu shodného se stávajícím a 
budou protokolárně předány zástupci Technických služeb Horažďovice  – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. souhlasí s povolením úplné uzavírky provozu na místní komunikaci – chodníku v ul. Husova a Husovo 
náměstí v Horažďovicích z důvodu provádění stavebních prací na nemovitosti st.p.č. 212 v k.ú. 
Horažďovice v termínu od 01.09.2017 do 31.10.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

16. schvaluje potvrzení o existenci stávající stavby skladu na pozemku p.č. 2520 v k.ú. Horažďovice dle 
žádosti ……………… ……….., Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

17. v záležitosti odprodeje bytových jednotek v domě čp. 1076 včetně st.p.č. 1662 v k.ú. Horažďovice, ulice 
Na Vápence v Horažďovicích doporučuje ZM projednat a schválit kupní smlouvu mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a kupujícími:   …………..  a ………..  
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…………….., ………….., Horažďovice, bytová jednotka č. …/…   za kupní cenu ve výši 504.207 Kč – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

18. v záležitosti odprodeje bytových jednotek v domě čp. 1077 včetně st.p.č. 1674 v k.ú. Horažďovice, ulice 
Na Vápence v Horažďovicích doporučuje ZM projednat a schválit kupní smlouvy mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a kupujícími: 

a) ………… …………, ……….. , Strakonice, bytová jednotka č../. za kupní cenu ve výši 588.745 Kč 

b) …………. ……….., …………….. , Horažďovice, bytová jednotka č.  …../.. za kupní cenu ve výši 
588.745 Kč 

c) manželi …….. a ………. …………, ………………., Horažďovice, bytová jednotka č. …./.. za kupní 
cenu ve výši 465.682 Kč 

d) ………… …………., ……………….., Horažďovice, bytová jednotka č. ……/..  za kupní cenu ve 
výši 588.928 Kč 

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

19. v záležitosti odprodeje bytových jednotek v domě čp. 1078 včetně st.p.č. 1675 v k.ú. Horažďovice, ulice 
Na Vápence v Horažďovicích doporučuje ZM projednat a schválit kupní smlouvy mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a kupujícími: 

a) manželi ……... ………….  a ……….. ………….., …………….., bytová jednotka č. …./.. za kupní 
cenu ve výši 690.117 Kč 

b) manželi …………… ………………, …………….., Horažďovice a ………… …………, ………….., 
bytová jednotka č. …../..  za kupní cenu ve výši 588.928 Kč 

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

20. schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 22.10.2003 mezi městem Horažďovice, 
Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 
IČO 47114983. Pronájem se týká nebytových prostor Mírové náměstí čp. 2 a čp. 3, Horažďovice o celkové 
výměře 355,23 m2, za celkové nájemné 276.980 Kč bez DPH (335.145,80 Kč vč. DPH)  – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

21. schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor v čp. 5 v Boubíně – hasičská zbrojnice   o 
celkové výměře 124,75 m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

22. v záležitosti pronájmu nebytových prostor Mírové náměstí 4, Horažďovice (rychlé občerstvení) bere na 
vědomí ukončení nájemního vztahu s Lenkou Makovcovou, Loretská 869, Horažďovice ke dni 
31.07.2017,  s platností od 01.08.2017 se výlučnými nájemci stávají Bc. Petr Horejš, Čímice 99, Sušice a  
Zdeněk Zoubek, Komenského 953, Horažďovice, schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

23. revokuje usnesení z 63. RM, bod č. 29, ze dne 17.07.2017 (týká se přidělení bytu) – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

24. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1),  ……………, Horažďovice manželům ………. a ……….. ……….., 
………………….. s platností od 01.08.2017 na dobu určitou do 31.12.2017 za nájemné ve výši 40,89 
Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2017 ve výši 5,80 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

25. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. , …………. , Horažďovice s …………..  
…………….. k 31.08.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

26. provádí rozpočtové opatření č. 9/2017, kterým  se zvyšují příjmy o 1.215.170 Kč a zvyšují výdaje 
o 1.215.170 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

27. v záležitosti změny dispozičního oprávnění k provádění řídící kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. 
schvaluje dispoziční oprávnění k provádění řídící kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. uvedené v 
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Dodatku č. 4, který doplňuje přílohu č. 1 směrnice č. 7/2014 o finanční kontrole z 17.12.2014 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

28. bere na vědomí žádost Oblastní charity Horažďovice, Palackého 1061, Horažďovice, IČO 66344999 o 
změnu nájemních smluv a úpravu výše dotace  a ukládá MěÚ, odboru finančnímu připravit nové nájemní 
smlouvy a smlouvu o dotaci s platností od 01.01.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
finanční a MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

29. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu ze dne 15.12.2003 na nájem 1 sloupu veřejného osvětlení 
před kinem Otava za účelem umístění hodin s reklamou o rozměrech do 1m2 s Elektroservis a prodej 
elektro Jan Sládek & spol., Plzeňská 245, Horažďovice ke dni 31.08.2017 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

30. schvaluje potencionální dodavatele určené k obeslání výzvou k podání nabídky na administraci 
výběrových řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavbu Domova pro seniory dle předloženého seznamu – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

31. v záležitosti odprodeje dřeva na období 01.07.2017 -  30.09.2017:  

a) schvaluje kupní smlouvu č. 217010620/3 mezi městem Horažďovice a spol. Hradecká lesní a 
dřevařská společnost a.s., Malé náměstí 111, Hradec Králové, IČO 60913827 (konečný příjemce 
Klaus Timber a.s.)  

b) schvaluje kupní smlouvu č. 217020631/3 mezi městem Horažďovice a spol. Hradecká lesní a 
dřevařská společnost a.s., Malé náměstí 111, Hradec Králové, IČO 60913827 (konečný příjemce 
Kronospan CR, spol. s r.o.) 

c) schvaluje kupní smlouvu č. 217010574/3 mezi městem Horažďovice a spol. Hradecká lesní a 
dřevařská společnost a.s., Malé náměstí 111, Hradec Králové, IČO 60913827 (konečný příjemce 
Holzwerke Weinzierl) 

d) schvaluje kupní smlouvu č. 217010621/3 mezi městem Horažďovice a spol. Hradecká lesní a 
dřevařská společnost a.s., Malé náměstí 111, Hradec Králové, IČO 60913827 (konečný příjemce 
Pfeifer Holz s.r.o. Chanovice) 

e) pověřuje starostu města uzavřením kupních smluv  

f) pověřuje revírníka městských lesů Horažďovice na základě smluv k prodeji vytěženého dřeva  

       – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

32. pověřuje člena zastupitelstva Ing. Miloslava Chlana k přijímání prohlášení o uzavření manželství podle § 
11 a) odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor správní  

33. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje: 
             termíny jednání RM:                 21.08.2017  ve 14:00 hod. 

      04.09.2017  ve 14:00 hod. 
      18.09.2017  ve 14:00 hod. 

  

             termín jednání ZM:                   28.08.2017 v    18:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ 

 

  

 

 

            Ing. Michael Forman, v.r.                   Ing. Hana Kalná, v.r.   
            starosta města                    místostarostka města   

 

 


