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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 68.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 09.10.2017 

 
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 67. schůze RM ze 
dne 18.09.2017  

2. schvaluje dohodu o předčasném užívání stavby „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí 
v Horažďovicích – II. etapa“ mezi městem Horažďovice a společností Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 
Klatovy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

3. v záležitosti kina Otava v Horažďovicích:  

a) bere na vědomí rozhodnutí o podpoře kinematografie na projekt „Digitalizace kina Otava (Dukla) 
v Horažďovicích“ ve výši 700.000 Kč na uznatelné náklady spočívající v nákupu a instalaci DCI 
projektoru a serveru 

b) bere na vědomí zamítnutí podpory kinematografie na projekt „Modernizace kina Otava (Dukla) 
v Horažďovicích“ spočívající ve výměně sedaček a související technologie 

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

4. schvaluje uzavření dodatku č. 2 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, změna rozsahu díla a navýšení ceny o 
26.930 Kč + DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. v záležitosti účelové komunikace mezi obcemi Komušín – Svéradice doporučuje ZM projednat a schválit: 

a) odkup pozemku p.č. 1369/8  ostatní plocha neplodná půda o výměře 874 m2 v k.ú. Komušín za 
cenu 20 Kč/m2 pozemku od ………………, …………….. 

b) uzavření kupní smlouvy mezi ……………. …………….., ……………. (prodávající) a městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (kupující) 

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

6. neschvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 1161/2 ostatní plocha zeleň v k.ú. Horažďovice 
žadatelce ………… ……………….., …………………. , Horažďovice z důvodu připravované revitalizace 
Blatenského sídliště – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje záměr pachtu části pozemku p.č. 238/86 orná půda o výměře cca 422 m2 v k.ú. Horažďovice 
na dobu určitou do 30.09.2018  a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním 
záměru pachtu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje uzavření dodatku č. 3 k pachtovní smlouvě ze dne 09.01.2013 mezi městem Horažďovice 
(propachtovatel) a Petrem Bednarikem, Komenského 666, Horažďovice (pachtýř), kterým se upravuje 
vyjmutí p.č. 238/58 v k.ú. Horažďovice z pachtu a nová výše pachtovného s účinností od 01.10.2017 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. v záležitosti výpovědi z pachtu od Miluše Kolářové:  

a) schvaluje uzavření dodatku č.1 k pachtovní smlouvě mezi městem Horažďovice (propachtovatel) 
a Miluší Kolářovou, Babín 5 (pachtýř), kterým se z pachtu vyjímá pozemek p.č. 362/2 o výměře 
266 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic a upravuje se výše pachtu s účinností od 01.10.2017 
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b) bere na vědomí ukončení pachtovní smlouvy mezi městem Horažďovice (propachtovatel) a 
Miluší Kolářovou, Babín 5 (pachtýř) k pozemkům p.č. 353/1 o výměře 2 507 m2, p.č. 353/2 o 
výměře 2 259 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic ke dni 30.09.2017 s tím, že pachtýř uhradí pachtovné 
za období 01.01.2017 – 30.9.2017 ve výši 1.073 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě 

c) schvaluje uzavření dodatku č. 5 k pachtovní smlouvě mezi městem Horažďovice 
(propachtovatel) a Miluší Kolářovou, Babín 5 (pachtýř), kterým se z pachtu vyjímají pozemky p.č. 
350/5 o výměře 1 045 m2, p.č. 362/1 o výměře 3 279 m2, p.č. 350/4 o výměře 2 169 m2, p.č. 362/3 
o výměře 16 335 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic a upravuje se výše pachtu s účinností od 
01.10.2017 

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

10. schvaluje uzavření dohody o ukončení pachtovní smlouvy mezi městem Horažďovice (propachtovatel) a 
…………. ………………, ……………………. , ……………….. (pachtýř) k části pozemku st.p.č. 369/1 (nově 
p.č. 3195) v k.ú. Horažďovice k 30.09.2017 z důvodu přípravy realizace projektu „Spolupráce na zlepšení 
využití hlízové šťávy pro výrobu krmiv“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

11. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie mezi městem Horažďovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, Děčín ve věci přeložky stávajícího vedení VN a NN v rámci stavby „Rekonstrukce Peškovy ulice“ –  
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje uzavření smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK, číslo 8600000663 mezi 
Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o., Škroupova 18, Plzeň (správce) a městem Horažďovice 
(investor) v rámci stavby „Horažďovice – kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města 
SO 405 Třebomyslice – vodovod“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   

13. v záležitosti akce „Horažďovice-Komenského a Třebomyslická ulice a malý městský obchvat“ doporučuje 
ZM projednat a schválit dodatek č. 3 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o souhlasu se zřízením 
stavby na odkup p.č. 3181 ostatní plocha jiná plocha o výměře 30 m2 v k.ú. Horažďovice mezi městem 
Horažďovice (budoucí kupující) a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem 
zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice 
(budoucí prodávající), kterým se prodlužuje termín uzavření kupní smlouvy do 31.12.2030 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

14. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IV-12-0012103 k akci „Horažďovice, Komenského p.č. 2541, KT – kNN“ mezi městem 
Horažďovice (budoucí povinný) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín-Podmokly 
zastoupenou na základě plné moci společností Hrdlička spol. s r.o., nám. 9. května 45, Tetín (budoucí 
oprávněná) k pozemku p.č. 275/2 v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

15. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IV-12-0010636/6 k akci 
„Týnec, chaty – VN, TS, kNN“ mezi městem Horažďovice (strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností Elektrostav 
Strakonice, s.r.o., Písecká 283, Strakonice (strana oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 
Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   

16. schvaluje pro období od 01.01.2018 do 31.12.2018 poskytnutí slevy u smluvního nájemného ve výši: 

a) 5,80 Kč/m2/měsíc  pro byty v základní kvalitě (bývalá II. kategorie) v čp. 4, 11, 68, 105, 155, 268, 
535, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 710, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 718, 
719, 720, 721, 722 

b) 6,71 Kč/m2/měsíc  pro byty ve snížené kvalitě (bývalá III. kategorie) 

Podmínkou poskytnutí uvedené slevy je, že nájemce nedluží městu Horažďovice nájemné a úhrady za 
plnění poskytovaná s užíváním bytu 
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– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

17. souhlasí s podnájmem části nebytových prostor Mayerova 1067, Horažďovice dobrovolnému svazku obcí 
Horažďovicko za účelem administrativní činnosti na dobu neurčitou  s platností od 01.11.2017 za 
podmínky, že budou respektována ustanovení nájemní smlouvy ze dne 24.01.2013 a bude doložena 
podnájemní smlouva o podnájmu nebytových prostor mezi EKOSTAT a.s., Mánesova 459/46, České 
Budějovice, IČO 28131070, DIČ CZ28131070 (nájemce) a dobrovolným svazkem obcí Horažďovicko, 
Mírové náměstí 1, Horažďovice, IČO 02270935 (podnájemce) jako příloha k platné nájemní smlouvě – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

18. schvaluje pronájem  části nebytových   prostor o výměře 11 m2  v suterénu domu Palackého 1061,  
Horažďovice  Svazu zdravotně postižených – Šumava – Klub Horažďovice, Palackého 1061, Horažďovice 
za účelem skladu s platností od 01.11.2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 
ve výši 500 Kč/rok, schvaluje uzavření příslušné nájemní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města   

19. v záležitosti plnění splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného,  úhrad za plnění  poskytovaná 
s užíváním bytu a příslušného úroku z prodlení schvaluje ………… …………….., nájemkyni  bytu č. .., 
……………… , ………………….. snížení splátek ze 4.000 Kč/měsíc na 2.000 Kč/měsíc s platností od 
listopadu 2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

20. schvaluje výstrahu  před  výpovědí  z nájmu bytu č. .., ……………….. ,  nájemci …………… ……………. 
dle § 2291, odst. (3) občanského zákoníku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města   

21. provádí rozpočtové opatření č. 12/2017, kterým se zvyšují příjmy o 622.790 Kč a zvyšují výdaje o 622.790 
Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

22. schvaluje zvláštní užívání veřejného prostranství u kina v Horažďovicích pro umístění volebního autobusu 
při pořádání předvolebního meetingu Českou pirátskou stranou dne 11.10.2017 od 11:00 do 14:00 hod. – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

23. schvaluje záměr budoucích pronájmů vodovodů v místních částech města společnosti ČEVAK a.s. – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

24. schvaluje změny v dílčích inventarizačních komisích pro kalendářní rok 2017 dle přílohy – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

25. schvaluje dotaci Danielovi Motlíkovi T.G.Masaryka 23,  Sušice, IČO 04974221 na provoz pojízdné 
prodejny v měsících srpen - říjen 2017 ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

26. schvaluje mimořádný příspěvek Základní umělecké škole Horažďovice, příspěvkové organizaci ve výši 
13.700 Kč na pořízení čipů ovládajících zabezpečený vstup do budovy Blatenská 310, Horažďovice – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

27. schvaluje podání žádosti Základní školy Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace, IČO: 
75005557, do dotačního programu Plzeňského kraje „Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu 
v roce 2017“ na projekt „Rozvoj badatelsky orientované výuky v přírodovědných předmětech“, schvaluje 
přijetí případné dotace a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK   

28. schvaluje poskytnutí dotace Ciao…, cestovní kancelář, s.r.o., Strakonice, IČO: 26061741 ve výši 
10.164,50 Kč na financování turistických dřevěných schránek pro úschovu turistických razítek a 
propagačních materiálů a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

29. v záležitosti kulturní komise:  

a) bere na vědomí zápis z 25. jednání kulturní komise ze dne 04.10.2017  

b) schvaluje dle doporučení kulturní komise umístění základního kamene na východní straně u 
kostelní věže  
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– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK    

30. schvaluje vyhlášení 11. ročníku soutěže ve sběru „potravinářského hliníku“ pro školní rok 2017/2018 
(pravidla soutěže dle přílohy) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

31. v záležitosti kácení zeleně:  

a) bere na vědomí kácení ze zdravotních důvodů 1 ks smrku v parku Ostrov na pozemku p. č. 
1083/1 v k. ú. Zářečí  u Horažďovic 

b) schvaluje pokácení 2 ks dvoj kmenů jasanu a 1 ks vrby u odvodňovací strouhy nad Veřechovem 
na pozemku p. č. 1210/1 v k. ú. Veřechov 

c) schvaluje pokácení 1 ks douglasky pod parkem „Tržiště“ na pozemku p. č. 232/2 v k.ú. 
Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složky Technické služby  

32. v záležitosti vyřazení majetku příspěvkových organizací:  

a) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku Křesťanské MŠ v celkové pořizovací hodnotě 35.462 Kč, 
způsob vyřazení dle návrhu komise zřizovatele  

b) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku MŠ Loretská v celkové pořizovací hodnotě 76.188 Kč, způsob 
vyřazení dle návrhu komise zřizovatele  

c) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Komenského v celkové pořizovací hodnotě 55.582 Kč, 
způsob vyřazení dle návrhu komise zřizovatele 

d) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Blatenská v celkové pořizovací hodnotě 60.762 Kč, způsob 
vyřazení dle návrhu komise zřizovatele 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

33. v záležitosti „Adaptace části čp. 77, Horažďovice“: 

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby 
zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 
Sb., 

b) schvaluje seznam potencionálních uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky doplněný o 1 
firmu 

c) stanovuje hodnotící komisi ve složení dle návrhu 

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

34. v záležitosti akce „Nákup komunálního vozidla s příslušenstvím“: 

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele 
zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 
Sb. 

b) schvaluje návrh kupní smlouvy  

c) schvaluje  seznam potencionálních uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky  

d) stanovuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Michael Forman (starosta), Marcela Benešová 
(vedoucí TS),  Roman Berger (technik TS) 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

35. schvaluje Plán zimní údržby na období od 01.11.2017 do 31.03.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Technické služby  
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36. souhlasí se zřízením distribučního místa k zajištění distribuce Plzeňské karty mezi občany Plzeňského 
kraje, k zajištění možnosti využívat nadstandardní slevy ve veřejné dopravě poskytované Plzeňským 
krajem a souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy a s uzavřením smlouvy o zpracování osobních údajů – za 
realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

37. odvolává Ing. Josefa Kotlabu z funkce vedoucího odboru výstavby a územního plánování Městského 
úřadu Horažďovice ke dni 31.10.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

38. rozhodla o přijetí nabídky společnosti WSA doprava a parkování s.r.o, Na Plachotě 156, Radonice, IČO: 
27913309 na realizaci  veřejné zakázky s názvem „Dodávka a instalace 2 ks parkovacích automatů“ 
zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., za 
nabídkovou cenu 243.600 Kč bez DPH (294.756 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

39. v záležitosti Křesťanské mateřské školy Horažďovice:  

a) souhlasí s úpravou pozemků ve vlastnictví města Horažďovice p.č. 204/1, p.č. 204/2, p.č. 197/1, 
st.p.č. 782 a st.p.č. 783, v katastrálním území Horažďovice, v rozsahu realizace úprav projektové 
dokumentace akce „Rekonstrukce zahrady Křesťanské mateřské školy Horažďovice“ 

b) vydává souhlas vlastníka sousedních pozemků ve vlastnictví města Horažďovice p.č. 221/17, 
p.č. 221/11, p.č. 3169, p.č. 2757 a st.p.č. 711, v kat. území Horažďovice, ke stavbě 
„Rekonstrukce zahrady Křesťanské mateřské školy Horažďovice“ 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

40.  v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje 
             termíny jednání RM:                 23.10.2017  ve 14:00 hod. 

      06.11.2017  ve 14:00 hod. 
      20.11.2017  ve 14:00 hod. 
      04.12.2017  ve 14:00 hod. 
      18.12.2017  ve 14:00 hod. 
     

                    termín jednání ZM:                   27.11.2017 v  18:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ 

 

 

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

 


