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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 7. jednání Rady města Horažďovice konaného  
 dne 11.02.2019 

 
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 6. schůze RM ze 

dne 28.01.2019  
 

2. v záležitosti stavby „ČOV Horažďovice – úprava kalového hospodářství“ rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky účastníka ENVI-PUR s.r.o., Na Vlčovce 13/4, Praha 6 Dejvice, IČO: 25166077, na realizaci 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb. ve zjednodušeném 
podlimitním řízení za nabídkovou cenu 14.559.314 Kč bez DPH (17. 616.770 Kč vč. DPH) a schvaluje 
uzavření příslušné smlouvy o dílo – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

 
3. doporučuje ZM schválit cenu vodného a stočného pro hospodářský rok 2019 dle předloženého návrhu: 

vodné 27,65 Kč/m3, stočné 37,01 Kč/m3 (bez DPH) a pevná složka v relaci roku 2018 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
4. doporučuje ZM schválit plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028 dle 

aktualizace 2019, varianta A – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  
 

5. schvaluje návrh parcelace lokality u hřiště na pozemku p.č. 36/1 v k.ú. Boubín a pověřuje MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města zajištěním geometrického plánu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
6. odkládá rozhodnutí týkající se projekční přípravy ke zřízení sjezdu na pozemek p. č. 238/45 v k.ú. 

Horažďovice z místní komunikace Za Tržištěm dle žádosti …………….. , ……………… , …………… a 
……….  …………. , ………… , ……………..  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

 
7. schvaluje záměr odprodeje st.p.č. 43/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k.ú. Veřechov 

žadateli ………….. ………….. , ………….. za cenu 350 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související, 
pověřuje  MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku  města   

 
8. schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 1206/1 ostatní plocha o výměře cca 63 m2 v k.ú. Veřechov 

pro žadatelku ……….. …………….. , ……………..  za cenu 150 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem 
související, pověřuje  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje a 
vyhotovením geometrického plánu s tím, že cena za geometrický plán bude připočtena ke kupní ceně – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
9. schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 1206/2 ostatní plocha o výměře 61 m2 v k.ú. Veřechov 

žadatelům …………. ………. , ……………… ,  ……………… a ………….. ………….. , …………….. ……… 
, …….. – …………….   za cenu 150 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související a pověřuje MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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10. schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 607/2 zahrada o výměře 18 m2 v k.ú. Třebomyslice u 
Horažďovic žadatelům ………… a ……… ………….. , …………… , …………..  – ……………..  za cenu 
150 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související, pověřuje  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města zveřejněním záměru odprodeje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

 
11. schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 225/1 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 a části p.č. 607/1 

ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic žadatelce ……….. ……….. , 
……………. , …………  - ………… za cenu 150 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související, 
pověřuje  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje části pozemků a 
vyhotovením geometrického plánu s tím, že cena za geometrický plán bude započítána do kupní ceny – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
12. odkládá rozhodnutí týkající se záměru odprodeje části pozemku p.č. 83/1 ostatní plocha o výměře cca 68 

m2 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic žadatelce ……….. ……………. , ………………., ……… – ……….. – 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

13. schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 30/1 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k.ú. Boubín 
žadatelce ………….. …………. , …………….. , …………. za cenu 150 Kč/m2 pozemku + náklady 
s prodejem související, pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru 
odprodeje a vyhotovením geometrického plánu s tím, že cena za geometrický plán bude započítána do 
kupní ceny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
14. neschvaluje záměr pronájmu části p.č. 509/1 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 v k.ú. Horažďovická 

Lhota vzhledem k tomu, že hranice odpovídá katastru nemovitostí a nevzniká důvod k narovnání hranic – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
15. odkládá záměr pronájmu části p.č. 1820/39 zahrada o výměře cca 25 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  
 

16. schvaluje záměr pronájmu části p.č. 577/5 ostatní plocha o výměře cca 9 m2 a části p.č. 1531/2 ostatní 
plocha o výměře cca 24 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  
 

17. v záležitosti směny pozemků:  schvaluje záměr směny části p.č. 832/1 orná půda o výměře cca 6 312 m2, 
p.č. 2810/1 ostatní plocha neplodná půda o výměře 965 m2, p.č. 2810/5 ostatní plocha neplodná půda o 
výměře 98 m2 v k.ú. Horažďovice ve vlastnictví Suverénního řádu maltézských rytířů, Velkopřevorské 
náměstí 4, Praha 1 – Malá Strana za pozemky ve vlastnictví města Horažďovice p.č. 354/1 lesní pozemek 
o nové výměře 12 646 m2, nově oddělené p.č. 355/1 trvalý travní porost o výměře 10 857 m2 v k.ú. Babín 
u Horažďovic, p.č. 783/1 lesní pozemek o výměře 5 429 m2 v k.ú. Komušín, p.č. 392/17 orná půda o 
výměře 1 646 m2, p.č. 392/18 orná půda o výměře 8 515 m2, p.č. 429/40 orná půda o výměře 3 309 m2, 
p.č. 451 orná půda o výměře 108 m2, p.č. 453 orná půda o výměře 10 612 m2, p.č. 465/13 orná půda o 
výměře 1 185 m2, p.č. 465/16 orná půda o výměře 10 662 m2, p.č. 465/37 trvalý travní porost o výměře 
231 m2, p.č. 500 orná půda o výměře 17 404 m2, p.č. 589/1 trvalý travní porost o výměře 8 739 m2, p.č. 
617 trvalý travní porost o výměře 9 855 m2, p.č. 618 trvalý travní porost o výměře 108 m2, p.č. 635/2 orná 
půda o výměře 325 m2, p.č. 2732/1 orná půda o výměře 1 061 m2, p.č. 2739/3 ostatní plocha ostatní 
komunikace o výměře 65 m2, p.č. 2742 orná půda o výměře 909 m2, p.č. 2768/17 vodní plocha o výměře 
8 005 m2 vše v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  
 

18. schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 832/86 ostatní plocha o výměře cca 8 m2 v k.ú. Horažďovice 
z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví …………. ………… , ……………. , ………………..  a 
zároveň převod části pozemků p.č. 832/84 ostatní plocha jiná plocha a p.č. 832/89 ovocný sad o výměře 
cca 4 m2 v k.ú. Horažďovice z vlastnictví ………….. …………… , …………….., ……………….  do 
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vlastnictví města Horažďovice, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním 
záměru směny a vyhotovením geometrického plánu na oddělení pozemků s tím, že cena za geometrický 
plán bude hrazena napůl – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

19. schvaluje záměr směny části  pozemků p.č. 529/1 vodní plocha o výměře cca 22 m2, části p.č. 508/1 
ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k.ú. Horažďovická Lhota z vlastnictví města Horažďovice do 
vlastnictví ……….. ……………., ………………. a zároveň převod části pozemku p.č. 39 zahrada o výměře 
cca 21 m2 v k.ú. Horažďovická Lhota z vlastnictví……….. ……………… , ………………. do vlastnictví 
města Horažďovice, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny a 
vyhotovením geometrického plánu na oddělení pozemků s tím, že cena za geometrický plán bude hrazena 
oběma účastníky řízení napůl – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

 
20. schvaluje záměr pachtu pozemků p.č. 353/1 orná půda o výměře 2 507 m2, p.č. 353/2 orná půda o 

výměře 2 259 m2, p.č. 362/1 orná půda o výměře 3 279 m2, p.č. 362/2 orná půda o výměře 266 m2, p.č. 
362/3 orná půda o výměře 16 335 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru pachtu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

 
21. schvaluje uzavření dodatků k pachtovním smlouvám s cenou 3.150 Kč/ha mezi městem Horažďovice a:  

o společností KIRANDEP s.r.o., Holečkova 789/49, Praha – dodatek č. 7 k pachtovní smlouvě ze 
dne 21.03.2007 

o společností KIRANDEP s.r.o., Holečkova 789/49, Praha – dodatek č. 6 k pachtovní smlouvě ze 
dne 27.04.2009 

o společností KIRANDEP s.r.o., Holečkova 789/49, Praha – dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě ze 
dne 21.05.2012 

o společností KIRANDEP s.r.o., Holečkova 789/49, Praha – dodatek č. 4 k pachtovní smlouvě ze 
dne 09.01.2013 

o společností KIRANDEP s.r.o., Holečkova 789/49, Praha – dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě ze 
dne 17.02.2016 

o Výrobně-obchodním družstvem Svéradice, Svéradice 158 – dodatek č. 7 k pachtovní smlouvě 
ze dne 04.12.2009 

o Výrobně-obchodním družstvem Svéradice, Svéradice 158 – dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě 
ze dne 16.01.2013 

o Výrobně-obchodním družstvem Velký Bor, Velký Bor 114 – dodatek č. 5 k pachtovní smlouvě ze 
dne 11.03.1999 

o Výrobně-obchodním družstvem Velký Bor, Velký Bor 114 – dodatek č. 4 k pachtovní smlouvě ze 
dne 06.09.2011, 

o Výrobně-obchodním družstvem Velký Bor, Velký Bor 114 – dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě ze 
dne 20.12.2012 

o Václavem Dubem, Veřechov 2 – dodatek č. 5 k pachtovní smlouvě ze dne 13.06.2011 
o Dagmar Dubovou, Veřechov 2 – dodatek č. 5 k pachtovní smlouvě ze dne 11.04.2011 
o Jiřím Doubkem, Nábřežní 413, Horažďovice – dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 

13.07.2018 
o Jiřím Doubkem, Nábřežní 413, Horažďovice – dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě ze dne 

03.04.2013 
o Jiřím Doubkem, Nábřežní 413, Horažďovice – dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě ze dne 

14.01.2013 
o Jiřím Doubkem, Nábřežní 413, Horažďovice – dodatek č. 4 k pachtovní smlouvě ze dne 

05.03.2012 
o Jiřím Doubkem, Nábřežní 413, Horažďovice – dodatek č. 5 k pachtovní smlouvě ze dne 

02.06.2004 
o Jiřím Doubkem st., Nábřežní 413, Horažďovice – dodatek č. 5 k pachtovní smlouvě ze dne 

10.07.1995 
o společností OSEVA Seeds s.r.o., Komenského 1028, Horažďovice – dodatek č. 1 k pachtovní 

smlouvě ze dne 08.11.2018 
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o společností OSEVA Seeds s.r.o., Komenského 1028, Horažďovice – dodatek č. 3 k pachtovní 
smlouvě  

o společností OSEVA Seeds s.r.o., Komenského 1028, Horažďovice – dodatek č. 3 k pachtovní 
smlouvěze dne 24.04.2013 

o společností OSEVA Seeds s.r.o., Komenského 1028, Horažďovice – dodatek č. 4 k pachtovní 
smlouvě ze dne 07.05.2012 

o Pavlem Homolkou, Předměstí 441, Horažďovice – dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě ze dne 
28.01.2013 

o Pavlem Homolkou, Předměstí 441, Horažďovice – dodatek č. 5 k pachtovní smlouvě ze dne 
03.11.2003 

o Pavlem Homolkou, Předměstí 441, Horažďovice – dodatek č. 5 k pachtovní smlouvě ze dne 
19.04.1999 

o Pavlem Homolkou, Předměstí 441, Horažďovice – dodatek č. 5 k pachtovní smlouvě ze dne 
28.07.2005 

o Pavlem Homolkou, Předměstí 441, Horažďovice – dodatek č. 5 k pachtovní smlouvě ze dne 
02.06.2010 

o Václavem Soukupem, Babín 15 – dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě ze dne 03.06.2016 
o Václavem Soukupem, Babín 15 – dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě ze dne 09.01.2013 
o Václavem Soukupem, Babín 15 – dodatek č. 6 k pachtovní smlouvě ze dne 03.11.2003 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku  města   
 
22. rozhodla o přijetí nabídky společnosti COMINFO, a.s., Nábřeží 695, Zlín na dodávku a montáž 

vstupenkového, pokladního a přístupového systému v Aquaparku ve výši 1.270.418 Kč + DPH – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
23. v záležitosti konání XXXX. Rally Pačejov:  

a) schvaluje průjezd obcemi ve správě města Horažďovice (Horažďovice předměstí mimo – „Háj“ – 
Horažďovice předměstí mimo) pro Automotoklub Pačejov v AČR, při konání XXXX. ročníku 
RALLY Pačejov dne 27.07.2019 

b) schvaluje  průjezd obcemi ve správě města Horažďovice v úseku tratě Malý Bor – Třebomyslice, 
v rámci rychlostní zkoušky před oficiálním zahájením XXXX. ročníku RALLY Pačejov dne 
26.07.2019 v době od 15:00 hodin do 19:00 hodin 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
24. schvaluje výjimku ze stavební uzávěry pro novostavbu vrtané studny na pozemku p. č. 1106/2 v  k.ú. 

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

 
25. schvaluje uložení kabelů NN do pozemků města p. č. 219/30, 223/11, 219/38 a 219/32, vše v k. ú. 

Horažďovice dle žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené společností ProjektEL, s.r.o., 
Masarykova 436, Klatovy za podmínky, že bude vydán souhlas spoluvlastníkem pozemku p. č. 219/38, 
bude uzavřena smlouva o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene, stavba bude technicky 
zkoordinována se stavbami „Rekonstrukce Peškovy ulice“ a „Přeložka přípojky NN pro 219/33“, kabelové 
vedení bude uloženo v hloubce dle nivelety plánované novostavby komunikace a přilehlých povrchů na 
p.p.č. 223/11 a 219/30, prostor staveniště bude protokolárně převzat zhotovitelem stavby od zástupce 
Technických služeb Horažďovice, před záhozem kabelů bude protokolárně provedena kontrola 
pracovníkem Odboru investic, rozvoje a majetku města, po dokončení stavby budou povrchy obnoveny 
z jednoho materiálu v celé šíři chodníku a budou protokolárně předány zástupci Technických služeb 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
26. souhlasí s umístěním sídla Sportovního klubu psích spřežení Plzeň, z.s., na adrese Ševčíkova 39, 

Horažďovice, st.p.č. 146/2 v k.ú. Horažďovice a se zápisem sídla spolku do spolkového rejstříku – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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27. schvaluje pronájem části nebytových prostor v prvním podzemním podlaží zámeckého pivovaru čp. 1079, 
Strakonická ulice, Horažďovice o výměře cca 120 m2 ve dnech 14.03.2019 – 18.03.2019 za účelem 
pořádání hudební produkce za podmínky, že akce bude řádně pořadatelsky zajištěna (úklid a 
bezpečnost), pořádání akce bude předem oznámeno nájemci sousedních prostor Tyjátr Horažďovice z.s., 
Palackého 932, 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 ………. …………. , …………………. 
(nájemce) za nájemné ve výši 1.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

 
28. schvaluje uzavření splátkového kalendáře pod ztrátou  výhody splátek s ……………. …………….. , 

nájemkyní bytu č. ., ………………… , ………………… na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění  
poskytovaná s užíváním bytu a příslušného úroku z prodlení ve výši 1.000 Kč/měsíc, vždy k  25. dni 
běžného  kalendářního  měsíce, poprvé v únoru 2019, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné bytu 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

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

………………  s účinností nájemní smlouvy od 01.03.2019 na dobu určitou do 29.02.2020 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   

 
30. v záležitosti bytové situace manželů ……………… :  

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (2+1), ……………. , 
Horažďovice s ………….. a ……….. …………  ke dni 31.03.2019 

b) schvaluje pronájem  bytu č. . (2+1), ………………. , Horažďovice …………. a ………… 
……………, …………………. , ……………… s platností od 01.03.2019 na dobu určitou do 
28.02.2021 za nájemné ve výši 41,38 Kč/m2 

      – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
31. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. .. (2+1), ………………… , ……………. na dobu dvou let 

s platností od 01.03.2019 do 28.02.2021 za nájemné ve výši 41,38 Kč/m2 ……….. a ……………. 
……………, ………………… , Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

32. doporučuje ZM schválit Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných úvěrů z Fondu 
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 25.01.2019, tj.: schválit uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 
spoludlužníkům 1. ……………, ……………… , 2………………. , …………….. ,  ………… , 3.  
……………… ……………, ……………. ,  …………… , 4. …………….. , ………………. , úvěr ve výši 100 
tis. Kč se splatností 4 roky a úrokovou sazbou 1,0 % p.a. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
finanční   
 

33. v záležitosti podání žádostí o dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje:  

a) schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora rozvoje venkovského 
cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2019“ 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na 
podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019“ 

c) schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro 
rok 2019“ 

d) schvaluje podání žádosti Regionálním informačním centrem Prácheňska, Horažďovice o dotaci 
z dotačního programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 
2019 a její dofinancování městem Horažďovice do výše 69.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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34. schvaluje konání akce Setkání skautů na Otavě ve dnech 05. – 07.04.2019 v centru a přilehlých ulicích, 

Panské zahradě a parku Ostrov s podmínkou, že aktivity v prostoru anglického parku budou naplánovány 
mimo plochy osázené květinovou výsadbou a odpovědnost za případné škody přebírá organizátor – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

35. v záležitosti Městské policie:  

a) schvaluje realizaci projektu k posílení vybavení a činnosti MP Horažďovice a tím k prohloubení 
pocitu bezpečí jeho obyvatel a návštěvníků  

b) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Zlepšení vybavení a tím připravenosti Městské 
policie Horažďovice (MP Horažďovice) k řešení mimořádných událostí“ v rámci dotačního titulu 
Plzeňský kraj – Bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019 v souladu s popisem projektu s 
celkovými plánovanými výdaji 151.350 Kč včetně DPH 

c) schvaluje spoluúčast města v případě schválení dotace na dofinancování projektu, a to ve výši 
cca  45.405 Kč včetně DPH v rámci návrhu rozpočtu městské policie na rok 2019 

d) 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   
 
36. doporučuje ZM schválit plnění poskytované uvolněným členům zastupitelstva města takto:  

a) cestovní náhrady za stejných podmínek a ve stejné výši jako zaměstnancům města v souladu se 
směrnicí, kterou se stanoví náhrada výdajů při pracovní cestě 

b) příspěvek na stravování ve stejné výši jako zaměstnancům obce v souladu se směrnicí o tvorbě a 
způsobu čerpání sociálního fondu 

  –                    – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  
 
37. v záležitosti výkonu přenesené působnosti: 

a) bere na vědomí výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené Městskému úřadu 
Horažďovice provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje   
 na odboru životního prostředí – státní správa lesů, vodní hospodářství  
 na odboru správním – přestupková agenda, přestupková agenda na úseku kontrolního vážení 

vozidel a  v oblasti dopravy, agenda matriky a změny jména a příjmení  
 na odboru sociálních věcí a zdravotnictví – výkon veřejného opatrovnictví 
 na odboru dopravy – pozemní komunikace, agenda zadržování řidičských průkazů, agenda 

evidence řidičů, agenda taxislužby, agenda vozidel, agenda stanic měření emisí, agenda 
autoškol 

  
b) bere na vědomí výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené Městskému úřadu 

Horažďovice provedených Ministerstvem životního prostředí ČR na úseku odpadového 
hospodářství a na úseku ochrany ovzduší 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

 
38. bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ týkající se přijetí 5 žádostí o informace  dle zákona č. 106/1999 

Sb. o svobodném přístupu k informacím,  1 petice a žádné stížnosti za rok 2018 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty   

 
39. doporučuje ZM delegovat  Ing. Hanu Kalnou jako zástupce města Horažďovice na valné hromady 

společnosti  Recyklace odpadů a skládky,  a. s.,  Strakonice  po dobu platnosti mandátu člena 
zastupitelstva – za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města   
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40. schvaluje uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě  mezi pronajímatelem městem Horažďovice a 
Romanem Staňkem, Táborská 748/13, Praha 4 - Nusle, nájemcem nebytových prostor čp. 152, 153, 154 a 
souvisejících pozemků, Strakonická ulice, Horažďovice (Hotel Prácheň), jehož předmětem je zajišťování 
pravidelných revizí specifikovaných požárních zařízení pronajímatelem, která jsou součástí konstrukce 
domu, s účinností od 01.01.2019 a povinnost nájemce předat pronajímateli kopie ostatních provedených 
revizních zpráv, které zajišťuje ve stanovených termínech na vlastní náklady, do 30 dnů od realizace 
jednotlivých revizí – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
41. v záležitosti kácení zeleně:  

a) bere na vědomí havarijní kácení 1ks vrby pod kaplí u Svaté Anny na pozemku p. č. 191/11 v k. 
ú. Svaté Pole u Horažďovic 

b) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks akátu v parku Ostrov u břehu řeky na pozemku p. č. 
1083/1 v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

c) schvaluje kácení 39 m2 náletových dřevin prorůstajících oplocení cvičiště pro psy na Loretě na 
pozemku p. č. 770 a 754/2 v k. ú. Horažďovice 

d) neschvaluje kácení 1 ks borovice u skalky v sídlišti „u staré školy“ na pozemku p. č. 221/16 v k. 
ú. Horažďovice 

e) schvaluje kácení 2 ks smrku v parčíku u přírodovědné stanice na Zářečí na pozemku p. č. 1138 
v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

      – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 
 

42. schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora činnosti informačních center na území 
Plzeňského kraje pro rok 2019“ (na tvorbu a tisk propagačních materiálů) – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Městské muzeum  

 
43. v záležitosti Domova pro seniory doporučuje ZM:  

a) projednat a schválit úpravu projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti dle 
aktuálních trendů sociální politiky, za účelem snížení investičních a následně i provozních 
nákladů  

b) projednat a schválit předpokládané celkové náklady akce ve výši do 240.000.000 Kč vč. DPH  
(stavební část cca 205.000.000 Kč, vybavení a technologie cca 35.000.000 Kč) a schválit 
předfinancování a financování akce v předpokládané výši 

c) schválit podání žádosti o spolufinancování do příslušného dotačního programu státu, který bude 
během roku 2019 – 2020 vyhlášen Ministerstvem práce a sociálních věcí 

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

 
44. doporučuje ZM schválit program 3. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu: Bc. Lucii Listopadovou, 

Josefa Vítovce a návrhovou komisi: Jana Buriánka, Lenku Odrejičkovou – za realizaci usnesení zodpovídá 
starosta města  
 

45. doporučuje ZM schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci Mateřské škole Na Paloučku, 
Horažďovice, příspěvková organizace, IČO: 75005280 ve výši 450.000 Kč na předfinancování projektu 
„Revitalizace zahrady v přírodním stylu u MŠ Na Paloučku v Horažďovicích“ a schválit uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK   

 
46. 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 
„Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, Horažďovice – II. etapa“ za nabídkovou cenu 59.200 
Kč (neplátce DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
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47. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče František Klasna, Třebská 466, Příbram, IČO: 
18709052 na výkon technického dozoru stavby „Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, 
Horažďovice - II. etapa“ zadávané dle § 31 obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou 
cenu 170.000 Kč bez DPH (205.700 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
48. v záležitosti akce „Snížení energetické náročnosti BD 783-784 Mayerova ulice a BD 787-788 ulice Pod 

Vodojemem, Horažďovice“:  

a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka Stavební společnost H a T, spol. s r.o., 
Komenského 373, Strakonice, IČO: 45023522 na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb. ve zjednodušeném podlimitním řízení za nabídkovou 
cenu 8.842.204 Kč bez DPH (10.168.534 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o 
dílo 

b) rozhodla o vyloučení společnosti HANSTAV s.r.o., K Cihelnám 101/72, Praha 8 – Černice, IČO: 
03944026 z podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb. 
ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ, z důvodu 
nesplnění podmínek účasti a neobjasnění či nedoplnění nabídky na základě předchozí výzvy 
zadavatele 

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

49. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  

  termín jednání RM: 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  
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 
 

 


