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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 8. jednání Rady města Horažďovice konaného  
 dne 25.02.2019 

 
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  ze 7. schůze RM ze 

dne 11.02.2019  
 

2. v záležitosti přípravy parcelace pozemků na Loretě v Horažďovicích: 

a) revokuje usnesení 7. RM ze dne 11.02.2019, bod č. 17 

b) doporučuje ZM projednat a schválit směnu mezi městem Horažďovice a Suverénním řádem 
Maltézských rytířů – České velkopřevorství, Velkopřevorské náměstí 485/4, Praha – Malá Strana, 
kdy Suverénní řád Maltézských rytířů převede do vlastnictví města pozemky p.č. 832/180 orná 
půda o výměře 12 m2, p.č. 832/151 orná půda o výměře 470 m2, p.č. 832/152 orná půda o 
výměře 1 144 m2, p.č. 832/153 orná půda o výměře 996 m2, p.č. 832/154 orná půda o výměře 
912 m2, p.č. 832/182 orná půda o výměře 269 m2, p.č. 832/176 orná půda o výměře 2 509 m2 
oddělených z p.č. 832/1, 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 a město zároveň převede do 
vlastnictví Suverénního řádu Maltézských rytířů, Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 – Malá 
Strana pozemky p.č. 354/1 lesní pozemek o nové výměře 12 646 m2, nově oddělený pozemek 
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. 392/18 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. 
2739/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 65 m2, p.č. 2768/17 vodní plocha o výměře 
8 005 m2 vše v k.ú. Horažďovice bez finančního vyrovnání 

c) doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy mezi městem Horažďovice a 
Suverénním řádem Maltézských rytířů – České velkopřevorství, Velkopřevorské náměstí 485/4, 
Praha – Malá Strana bez finančního vyrovnání  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
3. v záležitosti přípravy stavby „Kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech Babín, Boubín, 

Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté Pole, Třebomyslice a Veřechov“ doporučuje ZM projednat a 
schválit uzavření směnné smlouvy mezi městem Horažďovice a manželi …………… a …………. 
…………… , ………………….. , kdy manželé ………………  převedou do vlastnictví města pozemky p.č. 
547/55 vodní plocha o výměře 98 m2, p.č. 568/4 ostatní plocha neplodná půda o výměře 48 m2, nově 
vzniklý pozemek p.č. 547/57 trvalý travní porost o výměře 619 m2 oddělený z p.č. 547/22,  p.č. 547/51 
vodní plocha o výměře 102 m2, p.č. 547/56 vodní plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Veřechov. Dále město 
Horažďovice převede do spoluvlastnictví manželů ………………  (SJM) pozemky 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, nově vzniklý pozemek p.č. 595/7 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 2 380 m2 
oddělený z p.č. 595/1 v k.ú. Veřechov s doplatkem pro město Horažďovice ve výši 20 Kč/m2 pozemku 
včetně DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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4. v záležitosti pozemku p.č. 130/1 v k.ú. Babín u Horažďovic schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 

130/1 zahrada o výměře cca 500 m2 s tím, že žadatel nechá vyhotovit znalecký posudek na ocenění 
pozemku a geometrický plán na rozdělení pozemků, při zaměřování bude přítomen zástupce MěÚ, odboru 
investic, rozvoje a majetku města a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním 
záměru odprodeje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

5. schvaluje uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 
Českými dráhami, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 a městem Horažďovice k pozemku p.č. 1272/5 
v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
6. 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 600 Kč/měsíc, vždy k  25. dni 
běžného  kalendářního  měsíce, poprvé v březnu 2019, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné 
bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
7. schvaluje pronájem bytu  č. ..  (0+1), ………………….. , Horažďovice (DPS) …………. ……………, 

………….  na dobu neurčitou s platností od 01.03.2019 za nájemné ve výši 31,21 Kč/m2 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku  města   

 
8. schvaluje pronájem bytu č. ..  (0+1), ……………… , Horažďovice (DPS) ……….. ………… , 

………………..  na dobu neurčitou s platností od 01.03.2019 za nájemné ve výši 31,21 Kč/m2 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
9. neschvaluje rozšíření kamerového systému do prostoru v okolí školní družiny a jídelny při ZŠ 

Komenského – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

10. schvaluje změnu rozpočtu projektu „Ostrov objevů – ekovýchovná zahrada KMŠ Horažďovice v přírodním 
stylu“ organizace Křesťanská mateřská škola DUHA, Horažďovice, příspěvková organizace (IČO: 
75005565) s tím, že celkový rozpočet činí 594.902,55 Kč, výši podpory z dotace ve výši 500.000 Kč, 
spoluúčast zřizovatele do výše 75.000 Kč a dofinancování ze zdrojů příspěvkové organizace – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

 
11. v záležitosti složení komise SPOZ:  

a) bere na vědomí rezignaci  Heleny Hanzlíkové na člena komise SPOZ  

b) jmenuje dalšími členy komise SPOZ – Evu Březinou a Janu Kotrbovou  

– za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města  
 
12. v záležitosti kácení zeleně:  

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

b) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks smrku a 1 ks lípy pod kaplí u Svaté Anny na pozemku p.č. 
1740/4 v k. ú. Horažďovice 

c) schvaluje kácení 9 m2 živého plotu na pozemku p. č. 832/21, 18 m2 živého plotu a 2 ks thují na 
pozemku p.č. 832/4, 9 m2 živého plotu a 1 ks smrku na pozemku p. č. 832/22, 13 m2 živého plotu 
na pozemku p. č. 832/2 a 1 ks smrku na pozemku p. č. 832/17 v k.ú. Horažďovice 

d) schvaluje kácení 1 ks jabloně v zahradě KMŠ na pozemku p. č. 204/1 v k.ú. Horažďovice 

e) schvaluje kácení 32 m2 keřů u prodejny Penny market na pozemku p. č. 166 v k.ú. Horažďovice 

f) schvaluje kácení 1 ks jírovce u autobusové zastávky v Třebomyslicích na pozemku p. č. 605/1 
v k. ú. Třebomyslice u Horažďovic 
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– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
 
13. schvaluje odprodej vozidla Multicar M 25 sypač a schvaluje uzavření kupní smlouvu mezi městem 

Horažďovice a Danielem Řeřichou, Drslavice 27,  Klatovy, IČO: 743 639 48 za cenu 42.800 Kč – za 
realizaci usnesení zodpovídá organizační složky Technické služby  

 
14. v záležitosti akce „Dodání nového vozidla pro Městskou polici Horažďovice“: 

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku vozidla pro 
Městskou polici Horažďovice, 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 

c) stanovuje hodnotící komisi ve složení dle přílohy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty   
 

15. schvaluje zveřejnění záměru pronajmout prostor na střechách budov ve vlastnictví města Horažďovice 
pro příjem a šíření signálu internetu společnostem STARNET s.r.o., IČO: 26041561, České Budějovice, 
Václav Rosa – ROSA Computers, IČO: 61754706, Horažďovice, ŠUMAVANET, IČO: 25228978, 
Horažďovice, UNITED NETWORKS, IČO: 03579051, Plzeň, ELISA Computer s.r.o., IČO: 26380617, 
Klatovy, SKY TRADE, IČO: 01664123, Nepomuk – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

16. v záležitosti architektonické soutěže o  návrh na „Spolkový dům v Horažďovicích, rekonstrukce objektu 
kina a transformace na kulturní, společenské a výukové centrum s knihovnou“: 

a) bere na vědomí Zápis z hodnotícího zasedání poroty 1. fáze architektonické veřejné dvoufázové 
projektové soutěže o návrh na „Spolkový dům v Horažďovicích, rekonstrukce objektu kina a 
transformace na kulturní, společenské a výukové centrum s knihovnou“ 

b) bere na vědomí vyřazení návrhů č. 15, 29, 30 a 48 v pořadí listinného podání návrhu 
z posuzování, které provedla porota a autory (uchazeče) těchto návrhů zadavatel vylučuje 
z důvodu nesplnění soutěžních podmínek 

c) bere na vědomí rozhodnutí poroty o postoupení návrhů č. 1, 4, 5, 12, 35, 42 v pořadí listinného 
podání návrhu do 2. fáze arch. soutěže 

d) bere na vědomí rozhodnutí poroty o nepostoupení návrhů č. 2, 3, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 
47 v pořadí listinného podání návrhu do 2. fáze arch. soutěže a autory (účastníky) těchto návrhů 
zadavatel vylučuje z účasti v soutěži z důvodu nevybrání při snížení počtu účastníků 

e) schvaluje „Upřesnění soutěžních podmínek“ a „Upřesnění soutěžního zadání“ do 2. fáze 
architektonické soutěže o návrh 

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

17. doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 9.141 Kč,  jako povinný spolupodíl 
města,  panu ……….  ……………….. , trvalé bydliště ……………… , Horažďovice na akci obnovy oprava 
oken v uliční fasádě v 1.NP a výměna dveří do nebytových prostor 1.NP na objektu městského domu čp. 
46, Havlíčkova ulice, r. č. 10394/4-4853 ÚSKP, která bude spolufinancována z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK  

 
18. v záležitosti jednání RM schvaluje:  
  termín jednání RM:  11.03.2019 ve 14:00 h 

     25.03.2019 ve 14:00 h 
     08.04.2019 ve 14:00 h 
     29.04.2019 ve 14:00 h 
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     13.05.2019 ve 14:00 h 
     27.05.2019 ve 14:00 h 
     10.06.2019 ve 14:00 h 
     24.06.2019 ve 14:00 h 
 
  
 
 
 
 

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

 
 

 


