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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 6. jednání Rady města Horažďovice konaného  
 dne 28.01.2019 

 
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  z 5. schůze RM ze 

dne 14.01.2019  
 

2. v záležitosti energetické optimalizace veřejného osvětlení: 

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby 
„Obnova a energetická optimalizace VO 2019 – I. etapa“  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 
další 2 uchazeče  

c) stanovuje hodnotící komisi ve složení dle návrhu 

d) schvaluje dofinancování akce nad rámec poskytnuté dotace ze státního programu na podporu 
úspor energie na období 2017 – 2021, dotačního titulu „Program EFEKT“, Aktivita: 1A  – Opatření 
ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení, zahrnutím akce do návrhu rozpočtu pro 
rok 2019 a zmocněním od ZM k provedení rozpočtového opatření na akci „Obnova a energetická 
optimalizace VO 2019 – I. etapa“ 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
3. schvaluje smlouvu č. 3908110045 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného 

prostranství na sídlišti, uzavíranou mezi městem Horažďovice a Státním fondem rozvoje bydlení, se 
sídlem Vinohradská 1896/46, Praha 2, IČO  70856788 na spolufinancování akce „Revitalizace sídliště 
Šumavská x Pod Vodojemem, Horažďovice - II. etapa“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

 
4. v záležitosti narovnání majetkových vztahů u komunikace p.č. 1389/18 v k.ú. Komušín doporučuje ZM 

projednat a schválit uzavření směnné smlouvy mezi ………… ………. , …………  a městem Horažďovice, 
kdy ………… ……………. převede do vlastnictví města pozemky p.č. 1389/7 ostatní plocha ostatní 
komunikace o výměře 109 m2, p.č. 1389/6 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 227 m2 v k.ú. 
Komušín a zároveň město převede do vlastnictví ………….. …………………  nově vzniklý pozemek p.č. 
526/18 orná půda o výměře 336 m2 v k.ú. Komušín, směna pozemků je bez finančního vyrovnání – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

5. schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 364/6 ostatní plocha o výměře cca 13 m2 v k.ú. Babín u 
Horažďovic pro ………… …………… , …………….. , ……………..  a pověřuje MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

 
6. schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 519/1 ostatní plocha o výměře cca 6 m2 v k.ú. 

Horažďovická Lhota pro manžele …………..  a …………… …………. , ………………. , Horažďovice a 
pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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7. schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1528/4 ostatní plocha o výměře cca 61 m2 v k.ú. Veřechov 
pro ………….. …………… , ……………….  a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku  
města   

 
8. schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2646 ostatní plocha o výměře cca 23 m2 v k.ú. 

Horažďovice pro ……….. ……………… , …………………   a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

 
9. schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1368/1 ostatní plocha o výměře cca 11 m2 v k.ú. Komušín 

pro ……….. …………… , ……………….  a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

 
10. schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 191/20  zahrada o výměře cca 26 m2 v k.ú. Svaté Pole u 

Horažďovic za účelem skladování řeziva pro přilehlou truhlárnu a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

 
11. schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 191/4 ostatní plocha o výměře cca 9 m2 v k.ú. Svaté Pole u 

Horažďovic pro …………. …………. , ………… …………..  a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

 
12. schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2679/1 ostatní plocha o výměře cca 46 m2 v k.ú. 

Horažďovice pro ……….. …………….. , …………………… , Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  
 

13. schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 277/1 ostatní plocha o výměře cca 8 m2 v k.ú. Svaté Pole u 
Horažďovic pro ……….. ……………… , ………………. , ……………….  a pověřuje MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

 
14. schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1389/18 ostatní plocha o výměře cca 55 m2 v k.ú. Komušín 

pro ………….. …………. , ……………….. , ………………  a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

 
15. v záležitosti narovnání majetkových vztahů u pozemků p.č. 223/1, p.č. 232/2 v k.ú. Horažďovice: 

a) schvaluje záměr pronájmu části pozemků o výměře cca 22 m2 pro manžele ……  a ……….. 
……….. , ………………. , Horažďovice  za účelem zahrádky 

b) schvaluje záměr pronájmu části pozemků o výměře cca 54 m2 pro manžele …………..  a ……….. 
………….. , ………………, Horažďovice za účelem zahrádky  

c) schvaluje záměr pronájmu části pozemků o výměře cca 54 m2 pro manžele …………… a 
………… …………… , ……………. , Horažďovice za účelem zahrádky 

d) schvaluje záměr pronájmu části pozemku o výměře cca 54 m2 pro manžele …………… a 
………… …………….. , …………….. , Horažďovice za účelem zahrádky 

e) schvaluje záměr pronájmu části pozemků o výměře cca 54 m2 pro manžele ………….  a …….. 
…………… , …………………. , Horažďovice za účelem zahrádky 

f) neschvaluje záměr odprodeje, schvaluje záměr pronájmu části pozemků o výměře cca 54 m2 pro 
…………….  ……………… , …………………. , Horažďovice za účelem zahrádky 
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g) neschvaluje záměr odprodeje, schvaluje záměr pronájmu části pozemků o výměře cca 54 m2 pro 
……….. ……………. , ………………….. , Horažďovice za účelem zahrádky 

h) schvaluje záměr pronájmu části pozemků o výměře cca 54 m2 pro manžele …………… a 
…………….  ………………. , ……………….. , Horažďovice za účelem zahrádky 

i) schvaluje záměr pronájmu části pozemků o výměře cca 54 m2 pro …………….  …………….. , 
……………… , Horažďovice  za účelem zahrádky 

j) schvaluje záměr pronájmu části pozemků o výměře cca 50 m2 pro manžele ……….. a ….. 
………………. , ………………. , Horažďovice za účelem zahrádky 

k) stanovuje cenu za pronájem ve výši 9 Kč/m2 pozemku a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměrů pronájmů 

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

16. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce číslo 0285/22-539/33210/2019 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, Praha 4 (půjčitel) a městem Horažďovice 
(vypůjčitel) na vypůjčení pozemku pod ochranným ostrůvkem na dobu určitou do 31.12.2026 a bezúplatně 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

17. v záležitosti stavby „Otava, Horažďovice – úpravy jezu Mrskoš, ř. km 72,285“:  

a) schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi Povodím Vltavy, s. 
p., Holečkova 8, Praha 5 a městem Horažďovice, jejímž předmětem je souhlas města 
Horažďovice s umístěním inženýrské sítě na pozemku p. č.  2682/3 a konstrukce říčního 
přechodu jezu na pozemku p. č. 2764/28 v k.ú. Horažďovice 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách užívání pozemku a stavby mezi Povodím Vltavy, s. 
p., Holečkova 8, Praha 5 a městem Horažďovice, jejímž předmětem je souhlas města 
Horažďovice s užíváním pozemků p. č. 2759/20, 2759/18 a 2681/3 pro potřeby příjezdové 
komunikace ke staveništi 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
18. schvaluje uložení kabelu NN do pozemku města p. č. 615 v k. ú. Třebomyslice u Horažďovic dle žádosti 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené společností ProjektEL, s.r.o., Masarykova 436, Klatovy 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, kabel bude 
veden pod 2,0 m od nivelety komunikace, kde je plánována trasa kanalizace, po dokončení stavby budou 
povrchy uvedeny do původního stavu a budou protokolárně předány zástupci Technických služeb 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

19. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0012125/1 k akci 
„Horažďovice, KT, p.č. 1484/7 – kabel NN“ mezi městem Horažďovice (povinný) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly, zastoupenou na základě plné moci společností JH 
projekt s.r.o., Národních mučedníků 196, Klatovy  (oprávněný) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 
Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě a na dobu neurčitou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
20. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IV-12-0013998/1 k akci „Horažďovice, KT, parc. č. 1480/4 – NN“ mezi městem Horažďovice (budoucí 
povinný) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly, zastoupenou na základě 
plné moci společností SPIE Elektrovod, a.s., Traťová 574/1, Brno (budoucí oprávněný) o uzavření 
smlouvy bude informován nájemce společnost RoBiN OIL – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

 
21. v záležitosti akce „Horažďovice, KT, Loretská p.č. 169/1 – NN“: 
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a) schvaluje uložení a vybudování kabelového vedení NN po pozemcích p.č. 169/1, p.č. 166, p.č. 
2808 v k.ú. Horažďovice a vybudování připojovací skříně v pozemku p.č. 2808 v k.ú. Horažďovice 
pro nové odběrné místo u garáží 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 

b) schvaluje 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 
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   
 
22. schvaluje uzavření dodatků k pachtovním smlouvám s cenou 3.150 Kč/ha mezi městem a:  

a) Zemědělským družstvem Třebohostice, Třebohostice 58 – dodatek č. 5 k pachtovní smlouvě ze 
dne 11.12.2006 

b) ……… ………. . , …………… – dodatek č. 5 k pachtovní smlouvě ze dne 21.04.2008 

c) ……………. …………… , ……………..  – dodatek č. 5 k pachtovní smlouvě ze dne 10.11.2010 

d) …………… ………… , ………….  - dodatek č. 6 k pachtovní smlouvě ze dne 18.05.1998 

e) ……….. ……….. , ……………..  – dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě ze dne 02.05.2014 

f) ……….. ……….. , …………….. , Horažďovice – dodatek č. 5 k pachtovní smlouvě ze dne 
20.01.2010 

g) ……………. …………… , …………….. , Horažďovice – dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě ze dne 
09.01.2013 

h) …………. …………….. , …………….  – dodatek č. 5 k pachtovní smlouvě ze dne 01.03.2011 

i) ………………  a ……………. ……….. , ………………  – dodatek č. 5 k pachtovní smlouvě ze dne 
07.02.2011 

j) ……… ……….. , ………..  – dodatek č. 4 k pachtovní smlouvě ze dne 30.01.2012 

k) ……………..,  ……………… – dodatek č. 5 k pachtovní smlouvě ze dne 31.08.2009 

l) společností AGROSPOL, Malý Bor a.s., Malý Bor 144 – dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě ze dne 
06.05.2013 

m) …………… ……………. , ……………. , Horažďovice – dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě ze dne 
04.01.2016 

n) ……….. …………… , ………………… , Plzeň – dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě ze dne 
25.02.2016 

o) společností POŠUMAVÍ a.s., Střelské Hoštice 194 – dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě ze dne 
15.04.2013 

p) společností POŠUMAVÍ a.s., Střelské Hoštice 194 – dodatek č. 4 k pachtovní smlouvě ze dne 
28.05.2014 

q) společností POŠUMAVÍ a.s., Střelské Hoštice 194 – dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě ze dne 
24.06.2014 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
23. schvaluje pronájem části nebytových prostor v prvním podzemním podlaží zámeckého pivovaru čp. 1079, 

Strakonická ulice, Horažďovice o výměře cca 120 m2 ve dnech 03.05.2019 – 06.05.2019 za účelem 
pořádání hudební akce za podmínky, že akce bude řádně pořadatelsky zajištěna (úklid a bezpečnost), 
s pořádáním akce bude souhlasit nájemce sousedních prostor Tyjátr Horažďovice z.s., Palackého 932, 
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Horažďovice a uklizený prostor bude řádně předán zástupci města Horažďovice – MěÚ, odboru investic 
rozvoje a majetku města v první pracovní den po ukončení akce, schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a …………. ………… , ……………… , Horažďovice (nájemce) 
za nájemné ve výši 1.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

 
24. schvaluje podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu u osob…………… , ………….  ml., …. 

………… , ………… ……………..  ml. na adrese …………………. ,  Horažďovice – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
25. v záležitosti pronájmu kulturního domu a hasičské zbrojnice v Třebomyslicích čp. 1 schvaluje prominutí 

nájmu z důvodu rekonstrukce nájemci SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebomyslice od 01.01.2019 
do doby předání zrekonstruovaných prostor nájemci – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

 
26. schvaluje pronájem  bytu č. ..  (2+1), ……………….. , Horažďovice ………. …………….., …………… , 

Horažďovice s platností od 01.02.2019 na dobu určitou do 31.01.2020 za nájemné ve výši 41,59 Kč/m2 s 
uplatněním slevy pro rok 2019 ve výši 5,80 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

 
27. schvaluje pronájem obecního bytu č. .. (1+1), …………….. , Horažďovice ……………. …………….. , 

………………., Horažďovice s účinností nájemní smlouvy od 01.02.2019 na dobu určitou do 31.01.2020 za 
nájemné ve výši 41,59 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

 
28. schvaluje pronájem bytu č. ..  (2+1), …………….. , Horažďovice ……………..  ………… , …………….. , 

Horažďovice s platností od 01.02.2019 na dobu určitou do 31.01.2020 za nájemné ve výši 41,59 Kč/m2 s 
uplatněním slevy pro rok 2019 ve výši 5,80 Kč/m2. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

 
29. schvaluje dodatek č. 2  ke smlouvě o umístění a spolupráci při provozování prodejního automatu ze dne 

28.01.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.08.2009  se společností AUTOMATY CZ, s.r.o., Nádražní 3, 
Praha 5 – Smíchov, IČO 65415795, kterým se od 01.02.2019 snižuje cena za umístění z 36.000 Kč + 
DPH na 12.000 Kč + DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

 
30. odkládá rozhodnutí o vyhlašování konkursu na funkční místo ředitelky Základní školy Horažďovice, 

Blatenská 540, příspěvková organizace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

31. neschvaluje změnu v zařazení do platové třídy u ředitelky MŠ Na Paloučku Bc. Jitky Černé – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

 
32. schvaluje podání žádosti o dotaci Základní školy Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace na 

projekt „Inovace počítačové učebny“ v rámci MAS Pošumaví programu IROP, výzvy č. 68 – Zvyšování 
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD s 
celkovými plánovanými výdaji 1.200.000 Kč včetně DPH a doporučuje ZM zařadit do rozpočtu roku 2019 
předfinancování v maximální  výši 1.200.000 Kč  formou návratné finanční výpomoci pro Základní školu 
Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace a spolufinancování v maximální výši 60.000 Kč – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

33. schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10.03.2019 na budově radnice – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor správní  

 
34. schvaluje Výroční zprávu o činnosti Městské policie Horažďovice za rok 2018 – za realizaci usnesení 

zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  
 
35. v záležitosti zajištění prací v městských lesích od 28.01.2019 do 31.12.2019: 
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a) schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o dílo č. 1 mezi městem Horažďovice a Jelenem 
Václavem – Doubravice 

b) schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o dílo č. 2 mezi městem Horažďovice a Malým Václavem 
– Kolinec 

c) schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o dílo č. 3 mezi městem Horažďovice a Kláskem Janem – 
Olšany 

d) schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o dílo č. 4 mezi městem Horažďovice a Šedivým Jakubem 
– Chlum 

e) schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o dílo č. 5 mezi městem Horažďovice a Hnojským 
Zdeňkem – Jetenovice 

f) schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o dílo č. 6 mezi městem Horažďovice a Škudrnou 
Stanislavem – Velké Hydčice 

g) schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o dílo č. 7 mezi městem Horažďovice a Triumfou Energo, 
s.r.o. – Plzeň 

h) schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o dílo č. 8 mezi městem Horažďovice a Janečkem Jiřím – 
Jetenovice 

i) schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o dílo č. 9 mezi městem Horažďovice a Šedivým Josefem 
– Chlum 

j) schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o dílo č. 10 mezi městem Horažďovice a Jansou 
Štěpánem – Bělčice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
 
36. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Městské zdravotní zařízení, Horažďovice – 

oprava střechy“ mezi městem Horažďovice (objednatel) a Martinem Korchem, Plzeňská 265, Horažďovice, 
IČO: 61754765 (zhotovitel). Předkládaný návrh dodatku se týká změny termínu dokončení a předání díla 
(stavby) a prodloužení záruční lhůty – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

 
37. v návaznosti na usnesení č. 03/31 ze dne 03.12.2018 a  v  souladu s odst. 2  písm. h)  § 102 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích jmenuje  na volební období 2018 – 2022 členy komisí:  

 Komise zástupců částí obce:  Ing. Miroslav Boček, Ing. Jaromír Hnídek, Jana Králová, Ing. Jana 
Truhlářová, Ing. Josef Řáha, Bc. Martin Doubek, Božena Hošková, Erika Wallenfelsová  

 Komise bytová: Mgr. Alena Průchová, Mgr. Naděžda Chládková, Marcela Kuldová, Petr Pintíř  

 Komise školská: Mgr. Marcela Šmrhová, Mgr. Jaroslava Šimková, Mgr. Martin Petrus, Bc. Jitka 
Černá, Bc. Lucie Listopadová     

 SPOZ:  Mgr. Marie Vaňková, Jana Květoňová, Božena Klečková, Helena Hanzlíková 

 Komise příspěvková: Ing. Marie Velková, Mgr. Martina Pomplová, MUDr. Jan Jehlík, Andrea 
Hlaváčová 

 Komise stavební: Ing. Martin Liška, Ing. Petr Meduna, Mgr. Jindřich Šlechta,  Mgr. Jiří Tichý, 
Petr Kolář, Ing. Arch. Julie Šelerová, Ing. Arch. Jiří Kučera 

       – za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města  
 
38. v záležitosti poskytnutí dotace doporučuje ZM schválit:   

a) poskytnutí dotace spolku Fotbalový klub Horažďovice, z.s., IČO: 69981981 a Tenis klub 
Horažďovice, z.s., IČO: 61785377 na provozní náklady v roce 2019 ve výši 280.000 Kč (FK 
250.000 Kč + TK 30.000 Kč) a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
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b) poskytnutí dotace  spolku Tělocvičná jednota Sokol Horažďovice, IČO: 48353175 na provozní 
náklady v roce 2019 ve výši 110.000 Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, OPPŠK  
 
39. v záležitosti rozpočtu města na rok 2019 doporučuje ZM:  

a) schválit rozpočet Města Horažďovice na rok 2019 jako schodkový, tj. příjmy 148.000 tis. Kč, 
výdaje 230.000 tis. Kč, financování 82.000 tis. Kč (dle přílohy) 

b) stanovit, že ve výdajových částech rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen 
stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů, změna v 
jednotlivých položkách výdajů v rámci paragrafů se povoluje 

c) zmocnit Radu města Horažďovice k provádění rozpočtových opatření: 

-  z důvodů přijetí dotací a darů a pojistných plnění 
-  z důvodů placení daní, poplatků, sankcí a výdajů způsobených živelnou pohromou 
-  z důvodů placení daní, poplatků a sankcí 
-  ostatní v rozsahu max. 500 tis. Kč v jednotlivém případě 
-  z nespecifikované neinvestiční rezervy na opravu nádrže Žebrák 
- z nespecifikované investiční rezervy na akce: 

Revitalizace sportovního areálu Lipky 

Zateplení bytových domů 783-784 a 787-788 

Domov pro seniory 
 Kino – revitalizace 
 TS studie areálu 
 Snížení energetické náročnosti DPS 1061 

Rozšíření sběrného dvora 

ZŠ Blatenská - revitalizace školního areálu 

Rekonstrukce elektroinstalace MŠ + ZŠ 

Zámek – revitalizace 

Zámek - revitalizace parkánu 
Přeložka II/188+Třebomyslické ulice (ulice Za Tržištěm) vč. ZTV 31/4 

Křižovatka Příkopy  

Rekonstrukce I/22 - Strakonické ulice 

Předměstí - bezpečnost pro chodce a cyklisty 

Heliport 
  Mobilita pro všechny – úprava přechodu Komenského - Jiřího z Poděbrad 

Městský úřad - energetická opatření čp. 1, 2 a 3 
Jiráskovo sídliště - energetická opatření 

Využití energetického potenciálu Mlýnského náhonu 

Energetická opatření VO - I. etapa 

Rozšíření VO v ulici Karla Němce 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

 
40. v záležitosti vrcholové dokumentace integrovaného systému řízení MěÚ Horažďovice: 

a) schvaluje vrcholovou dokumentaci integrovaného systému řízení MěÚ Horažďovice označenou: 
VD 01 – Politika integrovaného systému řízení 
VD 02 – Příručka integrovaného systému řízení  
VD 03 – Organizační řád   
VD 04 – Pracovní řád   
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b) bere na vědomí Seznam dokumentace označený VD 05 jako součásti vrcholové dokumentace 
integrovaného systému řízení MěÚ Horažďovice 

c) schvaluje Plán zvládání rizik jako součást dokumentaci integrovaného systému řízení MěÚ 
Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  
 
41. schvaluje podání žádosti Základní umělecké školy Horažďovice, příspěvková organizace, IČO: 71294929 

o dotaci z programu Plzeňského kraje „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2019“ pro 
projekt „Výměnný pobyt smíšeného a dechového orchestru ZUŠ Horažďovice ve Švýcarsku“ – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, OPPŠK  
 

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

 
 

 


