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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 5. jednání Rady města Horažďovice konaného  
 dne 14.01.2019 

 
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  ze 4. schůze RM ze 

dne 17.12.2018  
 

2. schvaluje podání žádostí o dotace na akce: 

a) „Třebomyslice, rekonstrukce čp. 1“ do „Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje“ 
pro rok 2019 

b) „Obnova glorietu v Oboře“ do programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského 
kraje“ a do „Havarijního programu“ Ministerstva kultury ČR 

c) „Snížení energetické náročnosti DPS 1061“ do Integrovaného regionálního operačního programu 
Ministerstva pro místní rozvoj 

      – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
3. schvaluje podání přihlášky do soutěže Památka roku 2018 na realizovanou akci obnovy restaurování 

omítek včetně nástěnné malby nemovité kulturní památky – kapličky sv. Vojtěcha – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
4. schvaluje uzavření smlouvy 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  
 

5. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) a 
manželi …….. a…….. …….., ……………….. , ………   – SJM (kupující) na odprodej pozemku p.č. 194 
zahrada o výměře 267 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 185.600 Kč + 4.850 Kč (znalecký posudek) + 
náklady s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

 
6. odkládá záměr směny části p.č. 832/1 orná půda o výměře cca 6 299 m2 v k.ú. Horažďovice ve vlastnictví 

Suverénního řádu maltézských rytířů, Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 – Malá Strana za pozemky ve 
vlastnictví města Horažďovice  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

 
7. schvaluje propachtování části st.p.č. 297/1 včetně nemovitosti občanské vybavenosti bez č.p./č.e. (kiosek 

a terasa) a části p.č. 1130/1 (okolo fotbalového hřiště) v k.ú. Zářečí u Horažďovic společnosti Vodacky 
kemp s.r.o., Střelské Hoštice 102 za účelem provozování kiosku a vodáckého tábořiště za podmínky, že 
budou respektována ustanovení smlouvy o nájmu ze dne 29.09.2000 ve znění schválených dodatků a 
bude doložena smlouva o podnájmu mezi Fotbalovým klubem Horažďovice, z.s., Sportovní 1107, 
Horažďovice (nájemce) a společností Vodacky kemp s.r.o., Střelské Hoštice 102 (podnájemce) jako 
příloha k platné smlouvě o nájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  
majetku  města   
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8. souhlasí s tím, aby Fotbalový klub Horažďovice, z.s., Sportovní 1107, Horažďovice podal svým jménem 
žádost o dotaci do dotačního programu Plzeňského kraje „Podpora vybudování a modernizace sportovišť 
v roce 2019“ a zároveň souhlasí s realizací akce „Modernizace a úprava tréninkového travnatého hřiště“ – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
9. schvaluje výjimku ze stavební uzávěry pro novostavbu oplocení pozemku p. č. 1480/4 v k.ú. Horažďovice 

dle žádosti ………. ……….. , ………………  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

 
10. schvaluje uložení kabelů NN do pozemků města p. č. st. 1540, 1480/5, 1480/1, 1480/6, 1484/14, 

1484/16, 1484/17 a 1480/8 vše v k. ú. Horažďovice dle žádosti ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené 
společností SPIE Elektrovod, a.s., Traťová 574/1, Brno za podmínky, že bude uzavřena smlouva o 
budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene, prostor staveniště bude protokolárně převzat zhotovitelem 
stavby od zástupce Technických služeb Horažďovice, kabely budou uloženy dle normových hodnot pro 
vozovku, před záhozem kabelů bude protokolárně provedena kontrola pracovníkem MěÚ, odboru investic, 
rozvoje a majetku města, po dokončení stavby budou povrchy obnoveny ze shodného materiálu a budou 
protokolárně předány zástupci Technických služeb Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
11. v záležitosti akce „Horažďovice, KT, Loretská p.č. 169/1 – NN“ nesouhlasí s uložením a vybudováním 

kabelového vedení NN pro nové odběrné místo, vybudováním připojovací skříně v pozemcích města p.č. 
169/1, p.č. 169/6, p.č. 169/7, p.č. 166 v k.ú. Horažďovice vzhledem k dalšímu záměru města – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
12. schvaluje pronájem bytu č. ..  (3+1), …………………, Horažďovice …………. …………., ……………. , 

……………. , na dobu určitou od 01.02.2019 do 31.07.2019 za nájemné ve výši 42,50 Kč/m2 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

13. schvaluje uzavření splátkového kalendáře pod ztrátou výhody splátek s ………..  …………….. , 
nájemkyní bytu č. .., ………………. , Horažďovice na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu a příslušného úroku z prodlení ve výši 3.000 Kč/měsíc, vždy k  25. dni 
běžného kalendářního měsíce, poprvé v lednu 2019, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné bytu 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

14. provádí rozpočtové opatření č. 17/2018, kterým se zvyšují příjmy o 28.430 Kč a zvyšují výdaje o 28.430 
Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

 
15. schvaluje podání žádosti na MPSV ČR o dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností 

v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2019 a podání žádosti o dotaci na výkon sociální práce v roce 
2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

 
16. v záležitosti poskytnutí dotace doporučuje ZM schválit: 

a) dotaci Oblastní charitě Horažďovice, IČO 66344999 ve výši 125.000 Kč na provoz občanské 
poradny v roce 2019 

b) uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

17. schvaluje uplatnění valorizace nájemného z nebytových prostor v roce 2019 ve výši 2,1 % – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

 
18. v záležitosti základních škol:  

a) schvaluje podání žádosti o dotaci Základní školy Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková 
organizace na projekt „Inovace odborné učebny chemie“ v rámci MAS Pošumaví programu IROP, 
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výzvy č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – 
integrované projekty CLLD s celkovými plánovanými výdaji 2.000.000 Kč včetně DPH 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci Základní školy Horažďovice, Komenského 211, příspěvková 
organizace na projekt „Inovace ve výuce informací a komunikační technologie“ v rámci MAS 
Pošumaví do programu IROP, výzvy č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD s celkovými plánovanými výdaji 
2.000.000 Kč včetně DPH 

c) schvaluje v případě přiznání dotace: 

 zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2020 předfinancování v maximální výši 2.000.000 Kč formou 
návratné finanční výpomoci pro Základní školu Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková 
organizace a spolufinancování v maximální výši 100.000 Kč   

 zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2020 předfinancování v maximální výši 2.000.000 Kč formou 
návratné finanční výpomoci pro Základní školu Horažďovice, Komenského 211, příspěvková 
organizace a spolufinancování v maximální výši 100.000 Kč  

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

19. v záležitosti příspěvkové organizace ZŠ Komenského:  

a) souhlasí s převodem částky 46.937 Kč z rezervního fondu do fondu investic na pořízení 
vestavěné skříně 

b) schvaluje odpisový plán pořízeného dlouhodobého hmotného majetku – interaktivní tabule 
SMART board v pořizovací hodnotě 53.240 Kč, s dobou odpisování 10 let (CZ-CPA 26.40.34), 
katedra učitele s dřezem v pořizovací hodnotě 48.023 Kč, s dobou odpisování 20 let (CZ-CPA 
31.09.13), projektor Epson 685W v pořizovací hodnotě 43.318 Kč, s dobou odpisování 10 let (CZ-
CPA 26.40.34), 2 ks specializovaných pracovních pultů v pořizovací hodnotě 42.628 Kč, s dobou 
odpisování 20 let (CZ-CPA 31.09.13), vestavěná skříň v pořizovací hodnotě 46.937 Kč, s dobou 
odpisování 20 let (CZ-CPA 31.09.13), přírodovědná učebna v pořizovací hodnotě 1.016.954 Kč, 
s dobou odpisování 50 let (CZ-CPA 12.63.11) 

c) bere na vědomí navýšení odpisového plánu na rok 2019, příspěvková organizace bude krýt ze 
schváleného neinvestičního příspěvku 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 
 
20. v záležitosti veřejné zakázky „Realizace zahrady v přírodním stylu u MŠ Na Paloučku“ bere na vědomí 

rozhodnutí zadavatele MŠ Na Paloučku o výběru nejvhodnější nabídky 23/2 ZO ČSOP BERKUT, Klášter 
6, Teplá, IČO: 66364256 za nabídkovou cenu 435.442 Kč bez DPH (526.884,82 Kč vč. DPH) a schvaluje 
uzavření příslušné smlouvy o dílo – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

21. schvaluje Pravidla dotačního programu města Horažďovice pro rok 2019 – „Podpora volnočasových 
aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2019“ a ukládá Pravidla dotačního programu 
zveřejnit na úřední desce – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 
22. v záležitosti vyřazení majetku příspěvkové organizace souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení 

dlouhodobého hmotného majetku Křesťanské MŠ DUHA v celkové pořizovací hodnotě 41.764 Kč – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 
23. schvaluje poskytnutí sponzorského daru Oblastní charitě Horažďovice – cca 20 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  

 
24. schvaluje potvrzení možné spolupráce mezi městem Horažďovice a společností REMA AOS, a.s., Antala 

Staška 510/30, Praha 4 při zajištění zpětného odběru obalů – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
ŽP  
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25. schvaluje Dodatky č. 104 – 109 ke smlouvě o komplexním zabezpečení likvidace komunálních odpadů 
pro město Horažďovice a přílohu č. 6 ke smlouvě o provozování sběrného dvora pro město Horažďovice 
pro rok 2019 mezi městem Horažďovice a společností Rumpold – P, s.r.o., Úslavská 657/27, Plzeň – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

 
26. schvaluje stanovení platů a vydání platových výměrů vedoucím organizačních složek města: organizační 

složky Městské muzeum Horažďovice, Městská knihovna Horažďovice, Aquapark Horažďovice, Technické 
služby města Horažďovice dle přílohy č. 1 návrhu usnesení. Platový výměr  nabývá  účinnosti 01.01.2019  
a  je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a s ustanovením § 102 odst. 2b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města a tajemnice 
MěÚ  

 
27. na návrh starosty města v záležitosti organizační složky Městské muzeum:  

a) vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí organizační složky Městské muzeum Horažďovice 

b) schvaluje komisi pro výběrové řízení na pozici vedoucího organizační složky městské muzeum  

– za realizaci usnesení zodpovídá starosta města a tajemnice MěÚ  
 

28. v záležitosti sečení travnatých ploch v částech obce Horažďovice:  

a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a SH ČMS – SDH Boubín 

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a SH ČMS – SDH Horažďovická 
Lhota 

c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a SH ČMS – SDH Třebomyslice 

d) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a SH ČMS – SDH  Komušín 

e) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a TJ Sokol Veřechov 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
 

29. schvaluje s platností od 01.02.2019 Organizační řád Městského úřadu Horažďovice – za realizaci 
usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  
 

30. bere na vědomí havarijní kácení 2 ks olší na břehu řeky v parku Ostrov na pozemku p. č. 1083/1 v k. ú. 
Zářečí u Horažďovic – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

 
31. schvaluje Smlouvu o spolupráci při zabezpečování podpůrně rehabilitačních programů poskytovaných 

pojištěncům České průmyslové zdravotní pojišťovny – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Aquapark  
 

32. v záležitosti veřejné zakázky „Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, Horažďovice – II. etapa“ 
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka Silnice Horšovský Týn a. s., Horšovský Týn, Velké 
Předměstí, Nad rybníčkem 40, IČO: 45359164 na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem „Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, Horažďovice – II. etapa“ zadávané dle 
zákona č. 134/2016 Sb ve zjednodušeném podlimitním řízení za nabídkovou cenu 10.900.000 Kč bez 
DPH (13.189.000 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

33. v záležitosti bezpečnosti:  
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a) schvaluje realizaci a podání žádosti o dotaci na projekt – Bezpečnostní screening, analýza 
ohroženosti a tvorba bezpečnostních postupů pro zajištění ochrany vybraných měkkých cílů na 
území Města Horažďovice 

b) pověřuje Ing. Michaela Formana, starostu města, podepisováním dokumentace a Františka 
Kříže, referenta bezpečnosti, OUI a krizového řízení, vedením dokumentace v souladu s právními 
předpisy   

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  
 

34. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
         termín jednání RM:             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:                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  

 
 

 


