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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 2.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 19.11.2018 

 
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  zápis  a  bere  na  vědomí  zprávu  o  kontrole  plnění  přijatých  usnesení  z 1. schůze RM ze 
dne 07.11.2018 

2. schvaluje ve veřejném zájmu uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 
mezi městem Horažďovice (strana povinná), Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město (strana oprávněná) a Státním pozemkovým úřadem, náměstí 
Generála Píky 2110/8, Plzeň (plátce věcného břemene a investor polní cesty) k části pozemků 

p.č. 2979/1, p.č. 3083 v k.ú. Horažďovice za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč + DPH v zákonem 

stanovené sazbě (celkem 605 Kč včetně DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

3. schvaluje uložení veřejné sítě elektronických komunikací do pozemků města p.č. 1369/18, p.č. 1371/1 
v k.ú. Komušín s tím, že prostor staveniště bude protokolárně převzat zhotovitelem stavby od zástupce 
Technických služeb Horažďovice, po dokončení stavby budou obnoveny povrchy a protokolárně předány 
zástupci Technických služeb Horažďovice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 
160 10 – 041 160 k akci „RVDSL 1819_C_P_HORA328-HORA2HR_MET“ mezi městem Horažďovice 
(budoucí povinný) a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 - 
Žižkov (budoucí oprávněná) s tím, že jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je ve výši 10.000 
Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

4. schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 574/8, Děčín za účelem připojení plánovaného domova pro seniory a to pro odběr prádelny, 
bytové části, kuchyně a administrativní části – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

5. v záležitosti realizace stavby Horažďovice – oprava chodníků 2018: 

a) schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Horažďovice – oprava 
chodníků 2018“  uzavřené se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 
České Budějovice,  jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 198.415,58 Kč 
+ DPH 

b) schvaluje přesun 240.100 Kč z nespecifikované neinvestiční rezervy rozpočtu města, který bude 
zahrnut do rozpočtového opatření č. 14 

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

6. nesouhlasí se změnou dopravního značení parkoviště při prodejně PENNY MARKET na parkoviště 
s omezenou parkovací dobou dle žádosti společnosti PENNY MARKET, s.r.o. zastoupené společností 
Hronovský – dopravní projekce, s.r.o., Brněnská 700/25, Hradec Králové – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

 
7. schvaluje podání žádostí o dotaci do programu 117D15 Podpora architektonických a urbanistických 

soutěží Ministerstva pro místní rozvoj  ČR  do dotačního titulu Architektonické a urbanistické soutěže obcí 
pro připravovanou architektonickou soutěž „Spolkový dům v Horažďovicích, rekonstrukce objektu kina 
a transformace na kulturní, společenské a výukové centrum s knihovnou“ – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku  města 
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8. v  záležitosti přípravy stavby „Kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech Babín, Boubín, 
Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté Pole, Třebomyslice a Veřechov“: 

a) revokuje usnesení z 81. RM, bod č. 5, ze dne 23.04.2018 

b) schvaluje záměr směny p.č. 547/55 vodní plocha o výměře 98 m2, p.č. 568/4 ostatní plocha 
neplodná půda o výměře 48 m2, části p.č. 547/22 trvalý travní porost o výměře cca 621 m2, p.č. 
547/51 vodní plocha o výměře 102 m2, p.č. 547/56 vodní plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Veřechov 
ve spoluvlastnictví ……………  a ……………. ………. , ……………..  za pozemky ve vlastnictví 
města Horažďovice p.č. 595/2 vodní plocha o výměře 27 m2, p.č. 595/3 ostatní plocha 
manipulační plocha o výměře 38 m2, p.č. 595/4 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 
51 m2, p.č. 595/5 vodní plocha o výměře 431 m2, p.č. 595/6 vodní plocha o výměře 745 m2, části 
p.č. 595/1 ostatní plocha manipulační plocha o výměře cca 2 380 m2 v k.ú. Veřechov  
s doplatkem pro město Horažďovice ve výši 20 Kč/m2 pozemku včetně DPH a pověřuje MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny a vyhotovením 
geometrických plánů na oddělení pozemků 

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

9. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy mezi …………………, ……………., 
…………….. a městem Horažďovice na převod nově vzniklé p.č. 1557/5 orná půda o výměře 1 056 m2 
v k.ú. Horažďovice,  oddělené z p.č. 1557/1 v k.ú. Horažďovice, z vlastnictví města Horažďovice 
do vlastnictví ……………… …………..  a zároveň převod p.č. 264/15 trvalý travní porost o výměře 27 m2, 
p.č. 284/2 trvalý travní porost o výměře 891 m2, p.č. 284/13 trvalý travní porost o výměře 138 m2 
v k.ú. Boubín z vlastnictví ………….. ………………  do vlastnictví města Horažďovice bez finančního 
vyrovnání – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
 

10. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy mezi …………………………., ……………..  
a městem Horažďovice, na převod nově vzniklé p.č. 392/7 trvalý travní porost o výměře 2 124 m2 v k.ú. 
Třebomyslice u Horažďovic oddělené z p.č. 392/2 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic, z vlastnictví města 
Horažďovice do vlastnictví  …………….. ……………… a zároveň převod p.č. 559/91 trvalý travní porost o 
výměře 436 m2, p.č. 603/79 orná půda o výměře 1 477 m2, p.č. 631/23 vodní plocha o výměře 211 m2 
v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic z vlastnictví ……………… ……………… do vlastnictví města 
Horažďovice bez finančního vyrovnání – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města 

 
11. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy mezi podílovými spoluvlastníky 

…………….. ………….. , …………….. , ……………….  a městem Horažďovice na převod nově vzniklé p.č. 
1182/3 orná půda o výměře 139 v k.ú. Komušín, oddělené z p.č. 1182/1 v k.ú. Komušín, z vlastnictví města 
Horažďovice do podílového spoluvlastnictví …………. ……………..  a …………… …………… , 
………………  a zároveň převod p.č. 1389/5 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 139 m2 v k.ú. 
Komušín ze spoluvlastnictví ………….  a ……………… ……………do vlastnictví města Horažďovice bez 
finančního vyrovnání – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

 
12. v rámci  narovnání majetkových vztahů schvaluje: 

a) záměr odprodeje části pozemku p.č. 122/1 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Horažďovice 
do spoluvlastnictví ………………… …………  a ………….. ………… , ………………. , 
……………….  (každému jednu ideální polovinu) za cenu 300 Kč/m2 pozemku + náklady 
s prodejem související (dle přílohy část č.1)  

b) záměr odprodeje části pozemku p.č. 122/1 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Horažďovice 
do spoluvlastnictví ………… ………………..  a  ……………. , ……………….. , ………………..  
(každému jednu ideální polovinu) za cenu 200 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související 
(dle přílohy část č.2)  

c) záměr odprodeje části pozemku p.č. 122/1 o výměře cca 27 m2 do spoluvlastnictví …………….. 
…………. , ………… ………….. , ………………. , ……………………. , ………………… , Praha – 
Michle, ……….. ……….. , …………….. , ……………  za cenu 200 Kč/m2 pozemku + náklady 
s prodejem související (dle přílohy část č. 3) a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
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města zveřejněním záměrů odprodeje a vyhotovením geometrického plánu na rozdělení p.č. 
122/1 v k.ú. Horažďovice 

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

13. neschvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 1195/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 76 m2 
v k.ú. Zářečí u Horažďovic pro žadatelku …………….  ………………. , ……………….. , ………………  – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
 

14. v záležitosti  žádosti Provogue o.s. schvaluje ukončení nájemního vztahu dohodou k 31.12.2018 k části 
pozemku p.č. 1130/11 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 3 052 m2 v k.ú. Zářečí u 
Horažďovic (skatepark) s tím,  že zároveň bude předán movitý majetek propůjčený dle uzavřené smlouvy o 
výpůjčce – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

 
15. neschvaluje záměr pronájmu části p.č. 2701 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 21 m2 v k.ú. 

Horažďovice pro společnost Vebor – trading s.r.o., Budětice 30 za účelem parkování vozidla společnosti 
nebo pro parkování zákazníků prodejny Šťastný Farmář – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

 
16. schvaluje cenu za pacht zemědělských pozemků na rok 2019 ve výši 3.150 Kč/ha – za realizaci usnesení 

zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
 

17. bere na vědomí ekonomickou studii variant vytápění městských bytových domů v Jiráskově sídlišti 
a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zařadit projektovou přípravu ve variantě č. 1 –  
domovní plynové kotelny  do návrhu rozpočtu roku 2019 – za  realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

 
18. schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.06.1996 na provedení čisticích a úklidových 

prací v Městském zdravotnickém zařízení Blatenská 311, Horažďovice se společností Šedivcová – Topp, 
servisní úklidové služby, Měchurova 395, Klatovy, IČO 49170694 na změnu měsíční úhrady na částku 
8.418 Kč  bez DPH z důvodu snížení úklidových metrů – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

 
19. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Učebna přírodních věd v ZŠ 

Komenského“ uzavřené mezi Základní školou Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace, 
Komenského 211, Horažďovice a společností Stavební společnost HaT, spol. s r.o., Komenského 373, 
Strakonice, jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 1.267 Kč + DPH – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města a MěÚ, odbor PPŠK 

 
20. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Učebna fyziky – část C v ZŠ 

Blatenská“ uzavřené mezi Základní školou Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace, 
Blatenská 540, Horažďovice a společností Stavební společnost HaT, spol. s r.o., Komenského 373, 
Strakonice, jehož předmětem je změna rozsahu díla bez vlivu na cenu – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města a MěÚ, OPPŠK 

 
21. doporučuje ZM schválit rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 

odbor finanční 
 

22. doporučuje ZM schválit rozpočet DSO Radina na rok 2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
finanční 

 
23. provádí rozpočtové opatření č. 14/2018, kterým se se zvyšují příjmy o 965.630 Kč a zvyšují výdaje 

o 965.630 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční 
 

24. doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace DSO Horažďovicko, IČO: 2270935 na financování investičních 
výdajů spojených s pořízením užitkového automobilu pojízdné prodejny pro projekt: „Pořízení pojízdné 
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prodejny pro potřeby svazku obcí Horažďovicko“ ve výši 97.955 Kč a schválit uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, OPPŠK 

 
25. schvaluje poskytnutí 500 ks volných vstupenek v režimu 1 + 1 do Aquaparku Horažďovice, určených pro 

veřejnost pro rok 2019  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, OPPŠK 
 

26. schvaluje vyřazení digitálního projektoru, pořízeného v roce 2004, inv. č. 244000000020 bezúplatným 
převodem spolku Tyjátr Horažďovice, z. s., IČO: 64388883 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK 

 

27. v záležitosti kácení zeleně:  

a) schvaluje kácení 1 ks lípy v Babíně na parcele č. 398 v k. ú. Babín u Horažďovic 

b) schvaluje kácení 1 ks lípy v parku „Tržiště“  na parcele č. 232/2 v k. ú. Horažďovice 

c) neschvaluje kácení 2 ks bříz u železniční vlečky do firmy Lyckeby Culinar na parcele č. 2795 v k. 
ú. Horažďovice  

d) schvaluje kácení 2 ks třešní a 150 m2 náletových dřevin u železniční vlečky do firmy Lyckeby 
Culinar na parcele č. 2795 v k. ú. Horažďovice 

      – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 

28. schvaluje poskytnutí věcných darů v celkové hodnotě 3.957 Kč, jako ocenění práce u JPO III SDHO 
Horažďovice členům:……………. ., …………….. , ………………. , vyslovuje jmenovaným poděkování za 
jejich činnost ve funkci u JPO III SDHO Horažďovice a dále schvaluje poskytnutí věcného daru v hodnotě 
1.528 Kč jako ocenění práce u JPO III SDHO Horažďovice a u příležitosti 30 let u jednotky ………. 
…………….. , vyslovuje jmenovanému poděkování za jeho činnost ve funkci u JPO III SDHO Horažďovice 
a Sboru dobrovolných hasičů Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře 
starosty 
 

29. schvaluje uzavření Dohody s PČR o využívání městského kamerového monitorovacího systému (MKDS) 
č.j. KRPP- /ČJ-2018-0300PB mezi městem Horažďovice a Českou republikou – Krajské ředitelství policie 
Plzeňského kraje, Plzeň – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty a vedoucí 
strážník MP 

 
30. doporučuje ZM prominutí smluvní pokuty ve výši 484.560 Kč (při uplatnění penále 122.400 Kč) 

za nesplnění lhůty dokončení díla – projektové dokumentace stavby „Revitalizace sídliště Blatenská 
v Horažďovicích“ dle žádosti společnosti Design M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, Tábor – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

 
31. v záležitosti jednání RM schvaluje:  

 termín jednání RM:  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  
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