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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 4. jednání Rady města Horažďovice konaného  
 dne 17.12.2018 

 
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  3. schůze RM ze 

dne 03.12.2018  
 
2. schvaluje podání žádosti o dotaci do Operačního programu životního prostředí ČR na spolufinancování 

akce „MěÚ Horažďovice – energetická úsporná opatření čp. 1, 2 a 3“ – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
3. v záležitosti majetkoprávního narovnání vztahů v k.ú. Veřechov:  

a) revokuje usnesení 87. RM ze dne 06.08.2018, bod č. 11 

b) schvaluje záměr směny  části p.č. 146/3 zahrada o výměře cca 264 m2 v k.ú. Veřechov 
z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví ……………. , ……………, ………………  a zároveň 
převod části p.č. 147 ostatní plocha neplodná půda o výměře cca 140 m2 v k.ú. Veřechov 
z vlastnictví …………… ………. , ………….. , …………..  do vlastnictví města Horažďovice, 
doplatek za pozemky je ve výši 50 Kč/m2, pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru směny a vyhotovením geometrického plánu na oddělení pozemků 

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

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – 
Žižkov (pronajímatel) a městem Horažďovice (nájemce) na pronájem části p.č. 2271/11 v k.ú. Horažďovice 
za účelem realizace stavby „Horažďovice – Předměstí – bezpečnost pro chodce a cyklisty část km 1,418 – 
2,060“ za nájemné ve výši 500 Kč/rok a účinností od 21.12.2018  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a společností LYCKEBY 
CULINAR a.s., Strakonická 946, Horažďovice (nájemce) na pronájem pozemku p.č. 2795 ostatní plocha 
dráha o výměře 5 493 m2 a části p.č. 1462/1 ostatní plocha dráha o výměře 480 m2 v k.ú. Horažďovice na 
dobu neurčitou s účinností od 01.01.2019 a nájemné ve výši 1.000 Kč/rok + DPH v zákonem stanovené 
sazbě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
6. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi Domem dětí a mládeže 

Horažďovice, Mírové náměstí 11, Horažďovice (strana povinná) a městem Horažďovice (strana 
oprávněná) k pozemkům p.č. 1124/1, p.č. 1125 v k.ú. Zářečí u Horažďovic, st.p.č. 165/2 v k.ú. 
Horažďovice za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč a na dobu neurčitou – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
7. v záležitosti akce:  „Horažďovice, KT, Loretská pč. 169/1 – NN“: 

a) nesouhlasí s uložením a vybudováním kabelového vedení NN pro nové odběrné místo,  
vybudování připojovací skříně v pozemcích města p.č. 169/1, p.č. 169/6, p.č. 169/7, p.č. 166 
v k.ú. Horažďovice s tím, že dle předloženého návrhu nechce, aby byly znehodnoceny pozemky 
p.č. 169/6 a  p.č 169/7  

b) neschvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu IV-12-0014071 k akci „Horažďovice, KT, Loretská 
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pč. 169/1 – NN“ mezi městem Horažďovice (budoucí povinný) a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, Děčín – Podmokly, zastoupenou na základě plné moci společností Senergos, 
a.s., Družstevní 13a, Ostopovice (budoucí oprávněná) 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   
 
8. bere na vědomí oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 

390/42, Praha 2 – Nové Město o připravovaném záměru prodeje majetku státu – bývalého areálu 
Zkušební šlechtitelské stanice Horažďovice výběrovým řízením s aukcí – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
9. v záležitosti nebytových prostor v Aquaparku – restaurace: 

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem 
Horažďovice (pronajímatel) a Lenkou Terčovou, Žichovice 140 a Blankou Rážovou, Holkovice 46 
(nájemce) ke dni 31.12.2018 

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání mezi městem Horažďovice 
(pronajímatel) a společností Restaurace Aqua Horažďovice s.r.o., Holkovice 13, IČO: 07687681 
(nájemce) s platností od 01.01.2019 na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 7.688 Kč /měsíc 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
10. provádí rozpočtové opatření č. 16/2018, kterým se zvyšují příjmy o 135.170 Kč a zvyšují výdaje o 135.170 

Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 
11. schvaluje konání akce rozdávání betlémského světla skautskou skupinou Junák  - Svaz skautů a skautek 

ČR, středisko Prácheň Horažďovice a postavení  tee-pee v prostoru na Mírovém náměstí u Mariánského 
sloupu dne 23.12.2018 v době od 14.00 do 17.00 hod. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  
 

12. v záležitosti svatebních obřadů v roce 2019: 

a) schvaluje termíny svatebních obřadů v roce 2019 

b) schvaluje pověření Mgr. Aleny Průchové, Mgr. Karla Zrůbka a Jana Buriánka k přijímání 
prohlášení o uzavření manželství 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor správní  
 
13. schvaluje smlouvu na využití části plaveckého bazénu pro výuku vodáckých aktivit pro Dům dětí a 

mládeže Horažďovice, Mírové náměstí 11, Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá organizační 
složka Aquapark  
 

14. v záležitosti kácení zeleně:  

a) bere na vědomí havarijní kácení 4 ks olše a 1 ks střemchy u náhonu na pozemku p. č. 1073/1 a 
2464/1v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

b) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks břízy u náhonu na pozemku p. č. 143/17 v k. ú. Týnec u 
Hliněného Újezdu 

c) bere ne vědomí havarijní kácení 1 ks jasanu v Otavské ulici na pozemku p. č. 1192/2 v k. ú. 
Zářečí u Horažďovic 

d) bere na vědomí havarijní kácení 2 ks olší u rybníku Mokrá na pozemku p. č. 1193/1 v k.ú. Zářečí 
u Horažďovic 

e) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks třešně a 4 ks vrb u rybníčků pod Svatou Annou na 
pozemku p. č. 191/1 a 191/11 v k. ú. Svaté Pole u Horažďovic 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
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15. stanoví plat ředitelkám příspěvkových organizací Bc. Lucii Listopadové, Bc. Jitce Černé, Mgr. Marcele 
Šmrhové, Mgr. Jaroslavě Šimkové a řediteli Mgr. Martinu Petrusovi dle přílohy č. 1 návrhu usnesení a 
vydává platové výměry s účinností od 01.01 2019 v souladu s nařízením vlády č. 263/2018 Sb., kterým se 
mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  
 

16. bere na vědomí zprávu o průběhu a výsledku doplňovacích voleb do školské rady při ZŠ Blatenská – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 
17. souhlasí s uzavřením Mateřské školy Na Paloučku v době od 04.02.2019 do 08.02.2019, nezbytné 

zajištění potřeby umístění dítěte v mateřské škole bude zajišťovat Křesťanská mateřská škola DUHA do 
maximálního počtu 20 dětí – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 
18. na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení drobného 

dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Blatenská v celkové pořizovací hodnotě 4.446 Kč – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 
19. bere na vědomí informaci o povinnosti zápisu statutárního orgánu příspěvkové organizace do evidence 

skutečných majitelů a ukládá ředitelkám škol a řediteli ZUŠ provést zápis do 31.12.2018 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 
20. v záležitosti akce „Revitalizace zahrady v přírodním stylu u MŠ Na Paloučku v Horažďovicích“:  

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 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 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 
 

21. v záležitosti pozemku p.č. 194 zahrada o výměře 267 m2 v k.ú. Horažďovice doporučuje ZM projednat a 
schválit odprodej pozemku p.č. 194 v k.ú. Horažďovice manželům …..  a ………..  …………… , 
……………….. , ……………  za cenu 185.600 Kč + 4.850 Kč (cena za znalecký posudek) + náklady 
s prodejem související a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města vyhotovením kupní 
smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

22. v záležitosti akce „ČOV Horažďovice – úpravy kalového hospodářství“: 

a) schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. ve zjednodušeném podlimitním řízení 

b) jmenuje hodnotící komisi dle návrhu s tím, že Lyckeby Amylex si deleguje svého zástupce  

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

23. odkládá rozhodnutí o  návrhu parcelace lokality u hřiště na pozemku p.č. 36/1 v k.ú. Boubín – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

24. v záležitosti stavby „Třebomyslice, rekonstrukce čp. 1“: 

a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora na stavbě 
„Třebomyslice, rekonstrukce čp. 1“ uzavřený mezi městem Horažďovice (objednatel) a Ing. 
Martinem Liškou, Komenského 1133, Horažďovice, IČO: 74221841 za nabídkovou cenu 410 
Kč/hod + náklad na pracovní cestu 60 Kč/cesta. Celková maximální nepřekročitelná cena je 
189.900 Kč (neplátce DPH) 

b) ukládá stavbu „Třebomyslice, rekonstrukce čp. 1“ zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2019 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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25. v záležitosti stavby „Třebomyslice, rekonstrukce čp. 1“: 

a) schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Horažďovice (objednatel) a Ing. arch. Klárou 
Skalovou, Sokolovská 1336, Strakonice na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na 
staveništi stavby „Třebomyslice, rekonstrukce čp. 1“ za nabídkovou cenu 59.250 Kč (neplátce 
DPH) 

b) ukládá stavbu „Třebomyslice, rekonstrukce čp. 1“ zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2019 

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

26. v záležitosti akce „Snížení energetické náročnosti BD 783-784 Mayerova ulice a BD 787-788 ulice Pod 
Vodojemem, Horažďovice“: 

a) schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. ve zjednodušeném podlimitním řízení 

b) jmenuje hodnotící komisi dle návrhu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
27. odkládá rozhodnutí týkající se umístění vysílače na internet na budově Muzea Horažďovice na st.p.č. 1/1 

v k.ú. Horažďovice společnosti STARNET s.r.o., Žižkova 226/3, České Budějovice (uživatel) – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
28. schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 155,60 m2, Blatenská 311, Horažďovice Zdravotnické 

záchranné službě Plzeňského kraje, příspěvkové organizaci, Klatovská třída 2960/200i, Plzeň, IČO 
45333009, zastoupené ředitelem MUDr. Bc. Pavlem Hrdličkou za účelem provozování zdravotnického 
zařízení – záchranné služby na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
za nájemné ve výši 86.064 Kč/rok,  schvaluje uzavření příslušné nájemní smlouvy – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
29. v záležitosti nájmu bytu č. .., ……………. , Horažďovice:  

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu  bytu č. .. (2+1), …………….. , 
Horažďovice s ……….  a …………..  ……………..  ke dni 31.12.2018 

b) schvaluje pronájem bytu č. .  (2+1), …………… , Horažďovice s platností od 01.03.2019 na dobu 
určitou do 29.02.2020 za nájemné ve výši 41,59 Kč/m2  ………… ………….. , ……………….. , 
Horažďovice 

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

30. schvaluje udělení výjimky pro paní …….. ……………. , …………….. , Horažďovice a zařazení žadatelky 
do evidence uchazečů o pronájem obecního bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

 
31. schvaluje dar spolku ZO ČSOP Spálené Poříčí, p. s., IČO: 00519308 na financování zajištění provozu 

záchranné stanice (veterinární ošetření zvířat a krmivo pro zvířata) ve výši 3.000 Kč a schvaluje uzavření 
darovací smlouvy o poskytnutí daru – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

 
32. schvaluje poskytnutí sponzorského daru Oblastní charitě Horažďovice – 225 ks volných vstupenek pro 

děti do 15 let na jednu hodinu do Aquaparku Horažďovice účelově pro děti účastnící se Tříkrálové sbírky 
2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

 
33. doporučuje ZM schválit prodloužení termínů ve veřejnoprávní smlouvě a uzavření Dodatku č. 1 příslušné 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 
34. na základě žádosti ředitelky ZŠ Blatenská vyjadřuje předchozí souhlas k přijetí daru od Okresní 

hospodářské komory Klatovy, IČO: 49194097, se sídlem nám. Míru 154, Klatovy, a to dlouhodobý majetek 
CNC Frézka CC-F 1210 za cenu 173.460,99 Kč, CNC Soustruh CC-D 6000 za cenu 198.989,54 Kč, CNC 
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Vyřezávací zařízení Filo-CUT-3 za cenu 89.717,42 Kč a drobný majetek – nářadí (dle seznamu) za cenu 
18.171,40 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 
35. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
 termín jednání RM:  14.01.2019 ve 14:00 h 

     28.01.2019 ve 14:00 h 
     11.02.2019 ve 14:00 h 
     25.02.2019 ve 14:00 h 
     11.03.2019 ve 14:00 h 

25.03.2019 ve 14:00 h 
 

termín jednání ZM:                     17.12.2018  v 18:00 h  ve velké zasedací místnosti MěÚ 
                              25.02.2019  v 18:00 h  ve velké zasedací místnosti MěÚ 
 

 

 

 

 

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

 
 

 


