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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 1.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 07.11.2018 

 
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 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Městské zdravotní zařízení, Horažďovice – oprava 
střechy“ uzavřený mezi městem Horažďovice (objednatel) a Martinem Korchem, Plzeňská 265, 
Horažďovice, IČO: 61754765 (zhotovitel). Dodatek se týká změny termínu dokončení a předání díla 
(stavby) – za realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a majetku města  

2. v záležitosti pozemku p.č. 194 v k.ú. Horažďovice schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 194 zahrada 
o výměře 267 m2 v k.ú. Horažďovice manželům ……. a ………. ……….. , ……………. , …………. s tím, že 
cena bude stanovena dle znaleckého posudku a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
vyhotovením znaleckého posudku na ocenění pozemku a zveřejněním záměru odprodeje – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 1480/14 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 17 m2 
v k.ú. Horažďovice do vlastnictví ………… ……………. , ………………….. , Horažďovice za cenu ve výši 
150 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města zveřejněním záměru odprodeje pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

4. v záležitosti společnosti Lyckeby Culinar, a.s., Strakonická 946, Horažďovice schvaluje záměr pronájmu 
pozemku p.č. 2795 ostatní plocha dráha o výměře 5 493 m2, části p.č. 1462/1 ostatní plocha dráha o 
výměře cca 480 m2 (pouze pod vlečkou a jejím blízkém okolí) v k.ú. Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Jiřím Halmlem, Nad 
Nemocnicí 1143, Horažďovice (nájemce) na pronájem části st.p.č. 1533 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 1 m2 v k.ú. Horažďovice za nájemné ve výši 300 Kč/rok + DPH v zákonem stanovené sazbě 
s účinností od 01.11.2018 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. v záležitosti pronájmu nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží Mírové náměstí 4, Horažďovice 
(rychlé občerstvení): 

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání mezi Bc. 
Petrem Horejšem, Čímice 99, Sušice, Mgr. Pavlem Horejšem, Čímice 99, Sušice, Zdeňkem 
Zoubkem, Komenského 953, Horažďovice (nájemce) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (pronajímatel) ke dni 15.11.2018  

b) schvaluje pronájem části nebytových prostor o výměře 86,07 m2  Františku Rejžkovi, Střelské 
Hoštice 138 za účelem provozování rychlého občerstvení s  platností  od 16.11.2018  na dobu  
neurčitou  s tříměsíční  výpovědní  lhůtou  za  nájemné  ve výši 984 Kč/m2/rok (provozovna, 
kuchyně, sociální zařízení), 768,75 Kč/m2/rok (kotelna) a schvaluje uzavření příslušné nájemní 
smlouvy 

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

7. schvaluje pronájem části nebytových prostor v prvním podzemním podlaží zámeckého pivovaru čp. 1079 
na st. p. č. 7/3 o výměře 552,2 m2 v k.ú. Horažďovice za účelem pořádání akce Peklo HD na dobu určitou 
od 16.11.2018 do 07.12.2018 za nájemné ve výši 1.000 Kč a schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi 
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městem Horažďovice (pronajímatel) a Tyjátr Horažďovice z. s., Palackého 932, Horažďovice (nájemce) – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje souhlas majitele nemovité věci s provedením technického zhodnocení nájemcem 
v předpokládané výši  72.500 Kč  v nebytovém prostoru Mírové náměstí čp. 2  a čp. 3,  Horažďovice, 
nájemce Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČO 47114983, DIČ CZ47114983 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

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

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu obecního bytu č. … (2+1), ……………. , 
Horažďovice s …………. ………..  ke dni 30.11.2018 

b) schvaluje pronájem bytu č. ..  (2+1), …………., Horažďovice ………….. …………… , ……………, 
…………..  s platností od 01.12.2018 na dobu určitou do 30.11.2019 za nájemné ve výši 41,59 
Kč/m2 

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

10. v záležitosti kácení zeleně:  

a) schvaluje kácení 18 ks vrb u rybníčků pod Svatou Annou na parcele č. 191/11 v k. ú. Svaté Pole 
u Horažďovic 

b) schvaluje kácení 1 ks smrku v Palackého ulici u čp. 876 na parcele č. 832/40 v k. ú. Horažďovice 

c) schvaluje kácení 1 ks smrku u obřadní síně na parcele č. 2814/1 v k. ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby   

11. schvaluje změnu ve složení dílčích inventarizačních komisí pro kalendářní rok 2018 dle přílohy a pověřuje 
starostu města jejich jmenováním – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

12. jmenuje komisi pro posouzení stavu vyřazovaného majetku příspěvkových organizací v tomto složení - 
Ing. Hana Kalná, Bohuslava Kodýdková a Josef Šíp – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

13. v záležitosti úprav rozpočtu příspěvkových organizací schvaluje navýšení příspěvku na provoz ZŠ 
Komenského ve výši 44.115 Kč, ZŠ Blatenská  ve výši 25.458 Kč a ZUŠ ve výši 18.420 Kč na pokrytí 
nákladů spojených s povinnostmi vyplývajícími z GDPR – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  

14. souhlasí s užitím znaku města Horažďovice pro účely Sportovního klubu psích spřežení Plzeň, z.s., se 
sídlem Ševčíkova 39, Horažďovice, IČO:66361095 a se způsobem užití znaku města Horažďovice na 
reklamní plakát závodu konaný ve dnech 24.-25.11.2018 a souhlasí s poskytnutím propagačních materiálů 
města Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

15. bere na vědomí výroční zprávu o činnosti školy ZŠ Blatenská a ZŠ Komenského za školní rok 2017/2018 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

16. souhlasí s vedením objízdné trasy po pozemních komunikacích v zastavěném území obce Veřechov, 
Boubín a Horažďovice při uzavírce silnice III/17210, rekonstrukce povrchu v době od 15.11.2018 do 
15.12.2018 po dobu provádění stavby „III/17210 obec Kladruby, rekonstrukce povrchu“ dle žádosti 
společnosti Robstav stavby k.s., Na Stínadlech 495, Písek za podmínky, že stavba bude zkoordinována 
s akcí „Oprava silnice III/17213 Horažďovice – Boubín“, k jejíž realizaci již město Horažďovice vydalo 
souhlasné vyjádření pro termín od 05.11.2018 do 09.11.2018 (do doby dokončení této akce (provádí 
Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190, Klatovy) nesmí být zprovozněna navržená objížďka) – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

17. v záležitosti architektonické soutěže o návrh: 

a) bere na vědomí změnu názvu architektonické soutěže z původního názvu „Revitalizace kina a 
křižovatky Strakonická – Plzeňská, Horažďovice“ na nový název „Spolkový dům v Horažďovicích, 
rekonstrukce objektu kina a transformace na kulturní, společenské a výukové centrum s 
knihovnou“ 

b) schvaluje zadávací dokumentaci architektonické veřejné dvoufázové projektové soutěže o návrh 



 3 

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

18. schvaluje vyřazení kopírovacího stroje CANON za pořizovací cenu 89.978 Kč ev.č. 271200000016 (rok 
pořízení 2005) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor správní  

19. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  

termín jednání RM:  19.11.2018 ve 14:00 h 
     03.12.2018 ve 14:00 h 
     17.12.2018 ve 14:00 h 
     14.01.2019 ve 14:00 h 

termín jednání ZM:                     17.12.2018  v 18:00 h  ve velké zasedací místnosti MěÚ 

 

 

 

 
  

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

 
 

 

 

 

 

 

 


