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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 9. jednání Rady města Horažďovice konaného  
 dne 11.03.2019 

 
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 8. schůze RM ze 

dne 25.02.2019  
 

2. v záležitosti akce „Domov pro seniory – změna 1“: 

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele 
projektové dokumentace, zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu 
z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. 

b) rozhodla o výběru jednoho potencionálního uchazeče k oslovení výzvou k podání nabídky, 
prvního v pořadí z přiloženého seznamu 

c) stanovuje hodnotící komisi ve složení dle návrhu 

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

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  
 
4. rozhodla o přijetí nabídky Františka Klasny, Třebská 466, Příbram, IČO: 18709052 na obstarání prací a 

výkonů souvisejících s přípravou a realizací stavby „Snížení energetické náročnosti BD 783-784 Mayerova 
ulice a BD 787-788 ulice pod Vodojemem, Horažďovice“ za nabídkovou cenu 100.000 Kč bez DPH 
(121.000 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné Příkazní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

5. v záležitosti akce „Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská – III. etapa:  

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby, 
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 návrhu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
6. schvaluje uzavření dohody o parcelaci pro rozvojovou plochu B-N-24 v k.ú. Horažďovice v lokalitě Lorety 

mezi městem Horažďovice, Suverénním řádem Maltézských rytířů - České velkopřevorství, 
Velkopřevorské náměstí 485/4, Praha  a ………. ………….., …………… , …………..  – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
7. rozhodla  o přijetí nabídky Františka Klasny, Třebská 466, Příbram, IČO: 18709052 na obstarání prací a 

výkonů souvisejících s přípravou a realizací stavby „ČOV Horažďovice – úprava kalového hospodářství“ 
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za nabídkovou cenu 90.000 Kč bez DPH (108.900 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné Příkazní 
smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku  města   

 
8. rozhodla o přijetí nabídky Ing. arch. Kláry Skalové, Sokolovská 1336, Strakonice, IČO: 69544298 na 

výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi stavby (KOBOZ) „ČOV Horažďovice – 
úprava kalového hospodářství“ za nabídkovou cenu 40.400 Kč bez DPH (neplátce DPH) a schvaluje 
uzavření příslušné smlouvy o dílo – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  
 

9. v záležitosti pozemku p.č. 3139 v k.ú. Horažďovice: 

a) bere na vědomí žádost ……… ……. , …………  

b) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem 
Horažďovice (budoucí prodávající) a ……… ………… , …………….. (budoucí kupující) 

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

10. odkládá rozhodnutí týkající se záměru odprodeje části pozemku p.č. 605/1 ostatní plocha o výměře cca 
12 m2 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic pro …………. , …………… , do kompletního vyřešení 
majetkoprávních vztahů,  bude prověřeno vedení sítě na pozemku 605/14 a poté bude záměr znovu 
projednán – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

11. schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 607/1 ostatní plocha o výměře cca 23 m2 v k.ú. 
Třebomyslice u Horažďovic pro ……… ……… , ………….  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 započtena do 
kupní ceny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

12. schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 605/1 ostatní plocha o výměře cca 70 m2 v k.ú. 
Třebomyslice u Horažďovic pro …….  a …………… …………. , ……………… , ………….  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 započtena do kupní ceny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  
 

13. schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 284 ostatní plocha o výměře cca 69 m2 v k.ú. Svaté Pole u 
Horažďovic pro žadatele ………. ……… , …………..  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 započtena do kupní ceny – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
14. odkládá rozhodnutí záměru odprodeje části pozemku p.č. 277/1 ostatní plocha o výměře cca 12 m2 v k.ú. 

Svaté Pole u Horažďovic pro žadatele ………….. …………….  a ……….. ………….. , ……….. , do 
kompletního vyřešení majetkoprávních vztahů a poté bude záměr znovu projednán – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku  města   

 
15. neschvaluje  záměr odprodeje části pozemků p.č. 2396 a p.č. 1192/9 v k.ú. Zářečí u Horažďovic pro 

manžele ……………… , ……………….. , Horažďovice, schvaluje pouze záměr pronájmu části p.č. 2396 
ostatní plocha o výměře cca 45 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic za cenu 9 Kč/m2 pozemku z důvodu 
předpokládaného využití pro vedení výtlačné kanalizace a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

16. v záležitosti pozemku p.č. 219/32 v k.ú. Horažďovice schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 
219/32 zahrada o výměře cca 90 m2 v k.ú. Horažďovice žadatelce ……….. ……………… , ………………. , 
……………..  za cenu 250 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související, pověřuje MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje a vyhotovením geometrického plánu 
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s tím, že cena za geometrický plán bude započtena do kupní ceny – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
17. schvaluje záměr  odprodeje části pozemku p.č. 367/7 ostatní plocha o výměře cca 26 m2 a části p.č. 

367/6 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic do spoluvlastnictví žadatelek 1. 
……….. , …………….. , 2. …………… , …………… , …………. , 3. ………… ………… , ……………  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 započtena do kupní ceny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

 
18. schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 1368/5 ostatní plocha o výměře cca 13 m2 v k.ú. Komušín 

pro ………. ………… , ……………  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 započtena do kupní ceny – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku  města   

 
19. schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 1208/1 ostatní plocha o výměře cca 200 m2 v k.ú. 

Veřechov pro žadatele ……….. …………….., …………… , …………….. 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 
započtena do kupní ceny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

20. schvaluje záměr směny části  pozemku p.č. 85/3 zahrada o výměře cca 95 m2 v k.ú. Třebomyslice u 
Horažďovic z vlastnictví města Horažďovice do spoluvlastnictví manželů ………..  a ……….  …………. , 
…………. a zároveň převod p.č. 83/8 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 83 m2, části p.č. 85/2 

zahrada a části p.č. 84 ostatní plocha o výměře cca 40 m2 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic ze 

spoluvlastnictví manželů………. , …………….. do vlastnictví města Horažďovice, pověřuje MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny a vyhotovením geometrického plánu na 
oddělení pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
21. schvaluje záměr směny části  pozemku p.č. 277/1 ostatní plocha o výměře cca 5 m2 v k.ú. Svaté Pole u 

Horažďovic z vlastnictví města Horažďovice do spoluvlastnictví manželů ………… a ………….  ……….. , 
…………..  a zároveň převod části p.č. 19 zahrada o výměře cca 3 m2 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic ze 
spoluvlastnictví manželů…………… , …………….. do vlastnictví města Horažďovice, pověřuje MěÚ odbor 
investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny a vyhotovením geometrického plánu na 
oddělení pozemku s tím, že geometrický plán bude hrazen oběma účastníky řízení – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
22. schvaluje záměr směny části  pozemku p.č. 35/1 ostatní plocha o výměře cca 13 m2 v k.ú. Boubín 

z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví……….. ………… , ……………….. a zároveň převod části 
pozemků st.p.č. 50 a p.č. 35/6 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Boubín z vlastnictví…….. ……….. , ………….. do 
vlastnictví města  Horažďovice, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním 
záměru směny a vyhotovením geometrického plánu na oddělení pozemku s tím, že geometrický plán bude 
hrazen napůl oběma účastníky řízení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  
majetku  města   

 
23. odkládá záměr směny části  pozemku p.č. 532 zahrada o výměře cca 51 m2 v k.ú. Horažďovická Lhota 

z vlastnictví manželů ……….. a ……….. ……………. , ………………. do vlastnictví města Horažďovice a 
zároveň převod pozemku p.č. 508/3 zahrada o výměře 18 m2 v k.ú. Horažďovická Lhota z vlastnictví 
města Horažďovice do spoluvlastnictví manželů ……….  a …….. ……………  , …………………  do 
kompletního vyřešení majetkoprávních vztahů a poté bude záměr znovu projednán – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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24. schvaluje záměr pronájmu části p.č. 1368/1 ostatní plocha o výměře cca 10 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  

 
25. schvaluje záměr pronájmu části p.č. 364/3 ostatní plocha o výměře cca 98 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic 

pro ………… …………….. , ………… ,  neschvaluje záměr pronájmu části p.č. 364/4 ostatní plocha o 
výměře cca 66 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru pronájmu části p.č. 364/3 v k.ú. Babín u Horažďovic – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
26. schvaluje záměr pronájmu části p.č. 1194/5 ostatní plocha o výměře cca 54 m2 v k.ú. Zářečí 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   

 
27. schvaluje záměr pronájmu části p.č. 1149/1 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 v k.ú.  Zářečí 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  
 

28. schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1820/39 zahrada o výměře cca 25  m2 a části pozemku p.č. 
1820/36 zahrada o výměře cca 43 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  

 
29. schvaluje záměr pronájmu části 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  

 
30. schvaluje projekční přípravu ke zřízení sjezdu na pozemek p. č. 238/45 v k.ú. Horažďovice z místní 

komunikace Za Tržištěm dle žádosti… ………… , ……………. , ………… a ………….. ………….. , 
……………., ………………  za podmínky, že ke konečnému souhlasu a uzavření Smlouvy o právu provést 
stavbu na cizím pozemku bude předložena MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města projektová 
dokumentace schválená Službou dopravní policie ČR – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje  a  majetku  města   
 

31. schvaluje projektovou dokumentaci nabíjecí stanice pro elektromobily na zadním nádvoří zámku dle 
žádosti společnosti STAND BY power,  s.r.o., Beranových 65/760, Praha – Letňany – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

32. schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 3139 v k.ú. Horažďovice formou přímého odprodeje části 
pozemku pod základovou deskou a budoucího odprodeje zbylého pozemku za cenu 94.800 Kč + DPH 
v zákonem stanovené sazbě + náklady s prodejem související, pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru odprodeje a vyhotovením geometrického plánu na oddělení pozemku 
s tím, že cena za geometrický plán bude připočtena ke kupní ceně – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

33. schvaluje uložení kabelů VN do pozemku města parc. č. 614 v k. ú. Třebomyslice u Horažďovic dle 
žádosti společnosti Kotiš, s.r.o. zastoupené Ing. Miroslavem Steinerem, Plzeňská 803, 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, kabely 
budou uloženy v chráničce s min. krytím 1,3 m od nivelety komunikace a v celé šíři pozemku, před 
záhozem kabelů bude protokolárně provedena kontrola pracovníkem OIRM města Horažďovice, po 
dokončení stavby budou povrchy obnoveny z jednoho materiálu a budou protokolárně předány zástupci 
Technických služeb Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  
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34. schvaluje záměr odběru vody z Mlýnského náhonu a  uložení potrubí vodovodní přípojky do pozemku 

města pro potřeby závlahy zahrad při domu čp. 1033 v Horažďovicích dle žádosti ……….. …………. , 
…………….  za podmínky, že žadatel předloží dokumentaci pro územní souhlas doložený stanoviskem 
provozovatele kanalizace a vodovodu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  
 

35. v záležitosti akce „Veřechov, KT, pč. 1376/4 - NN“: 

a) schvaluje uložení a vybudování kabelového vedení NN po pozemcích na p.č. 1208/1, p.č. 
1521/2 v k.ú. Veřechov a umístění betonového sloupu na p.č. 1208/1 v k.ú. Veřechov 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-12-0014268 k akci „Veřechov, KT, pč. 1376/4 – 
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  
 

36. schvaluje pro účely stavby „Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, Horažďovice – II. etapa“:  

a) částečnou uzavírku části silnice III/1741 od 08.04.2019 do 07.06.2019 a od 01.10.2019 do 
30.10.2019 

b) úplnou uzavírku části ulice Pod Vodojemem od 16.05.2019 – 30.06.2019 a od 08.07.2019 do 
30.10.2019 

c) úplnou uzavírku místních komunikací v sídlišti – polovina k Šumavské ulici od 03.06.2019 - 
31.07.2019 a od 01.10.2019 – 30.10.2019 

d) úplnou uzavírku místních komunikací v sídlišti – polovina k ulici Pod Vodojemem od 08.07.2019 
do 30.10.2019 

vše na pozemcích p. č.. 2722/14, 832/2, 832/21 832/4, 832/19, 832/17, 828/7, 832/22 a 832/5 v k.ú. 
Horažďovice dle žádosti společnosti Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

37. bere na vědomí provozní řád motokrosového areálu MCC Horažďovice v AČR včetně akcí, které se 
budou konat v roce 2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

38. schvaluje souhlas majitele nemovité věci s provedením technického zhodnocení nájemcem 
v předpokládané výši Kč 6.740,00 v nebytovém prostoru Mírové náměstí čp. 2 a čp. 3,  Horažďovice, 
nájemce Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČO: 47114983 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

39. v záležitosti 36. ročníku Západočeské oblastní přehlídky činoherního a hudebního divadla  ve dnech 14.-
17.03.2019: 

a) schvaluje uzavření dohody o odborném, organizačním a finančním zabezpečení Západočeské 
oblastní přehlídky činoherního a hudebního divadla 2019 mezi městem Horažďovice a Svazem 
českých divadelních ochotníků, západočeské oblastní předsednictvo  

b) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy mezi městem Horažďovice a objednateli - 
společností ČEVAK, a.s., České Budějovice ve výši 5.000 Kč + DPH, společností Elika spol. s r.o. 
ve výši 1.500 Kč + DPH, společností LYCKEBY AMYLEX a.s. ve výši 13.000 Kč + DPH, 
společností LYCKEBY CULINAR a.s. ve výši 5.000 Kč + DPH, společností Jana Vránová – 
AUTO SERVICE ve výši 1.000 Kč + DPH, společností Eduard Vrána – EDDY´SERVICE ve výši 



 6 

1.000 Kč + DPH, společností Pfeifer Holz s.r.o. ve výši 1.500 Kč + DPH, společností HASIT 
Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. ve výši 5.000 Kč + DPH, společností FORESTINA s.r.o., 
Mnichov ve výši 2.000 Kč + DPH, společností Kovaltos, s.r.o. ve výši 3.000 Kč + DPH  

c) schvaluje uzavření darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a Václavem Burdou, Otavská 
1031, Horažďovice (dárce)  ve výši 1.000 Kč 

d) schvaluje uzavření dohod o vystoupení mezi městem Horažďovice a soutěžními divadelními 
soubory   

e) schvaluje uzavření smluv o dílo mezi městem Horažďovice a fyzickými osobami (člen odborné 
poroty a tajemníka odborné poroty, na technické zajištění přehlídky) 

f) schvaluje volné vstupenky na představení v celkovém počtu max. 200 ks 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

40. schvaluje poskytnutí dotace RNDr. Ladislavu Havlovi, Strakonice, IČO: 10315926 na nájemné a náklady 
elektrické energie za provozování služeb Regionálního informačního centra Prácheňska v roce 2019 ve 
výši 12.000 Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

41. v záležitosti soutěže Šumavský hasič: 

a) schvaluje konání akce Šumavský hasič dne 10.08.2019 na Mírovém náměstí v Horažďovicích 

b) o povolení uzavírky provozu si SDHO Horažďovice požádá samostatně na MěÚ, odboru dopravy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

42. v záležitosti pořádání koncertů a ostatních akcí: 

a) schvaluje žádost ZUŠ Horažďovice o bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň za účelem 
uspořádání 4 koncertů konaných ve dnech  27.05., 19.06., 14.11., 04.12.2019 

b) schvaluje žádost ZUŠ Horažďovice o snížený pronájem kulturního domu za účelem uspořádání 
1 koncertu konaného dne 17.12.2019 

c) schvaluje žádost ZŠ Komenského o bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň za účelem 
uspořádání 3 koncertů ve dnech 09.11., 01.12., 11.12.2019 

d) schvaluje žádost KMŠ Duha, Horažďovice o bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň za účelem 
uspořádání 1 koncertu dne 09.05.2019 

e) schvaluje žádost SŠ Horažďovice o bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň za účelem 
uspořádání výstavy dne 30.04.2019 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

43. bere na vědomí zápis textů do kronik obcí Komušín, Třebomyslice a Lhota Horažďovická za rok 2018 – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

44. v záležitosti výběrového řízení na pozici vedoucího organizační složky Městské muzeum Horažďovice:  

a) jmenuje PhDr. Zdeňka Polanského vedoucím organizační složky Městské muzeum Horažďovice 
s platností  od 01.06.2019  

b) zařazuje Mgr. Ivu Košatkovou na pozici správce památkových objektů /kastelán/ s platností od 
01.06.2019 

c) ukládá tajemnici MěÚ, Ing. Ivaně Duškové, realizovat usnesení, tj. vystavit a předat jmenovací 
listinu vedoucímu organizační složky Městské muzeum 

– za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města a tajemnice MěÚ  
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45. v záležitosti počtu zaměstnanců organizační složky Městská knihovna Horažďovice:  

a) schvaluje navýšení počtu zaměstnanců organizační složky Městská knihovna Horažďovice na 
dobu neurčitou o 1 zaměstnance takto: 

úvazek 0,625 odborný zaměstnanec pro výkon regionálních funkcí 
úvazek 0,375 odborný zaměstnanec 

b) tj. stanovuje ve smyslu § 102 odstavce 2) písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích počet 
zaměstnanců organizační složky Městská knihovna Horažďovice s platností od 01.04.2019 takto: 

Organizační složka městská knihovna: 
3,375 odborný zaměstnanec 
0,675 odborný zaměstnanec – regionální funkce 

s tím, že navýšení u odborného zaměstnance na výkon regionálních funkcí o 0,625 úvazku a odborného 
zaměstnance o 0,375 se stanovuje na dobu neurčitou s platností od 01.04.2019 s tím, že úklid bude 
zajištěn vždy na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna  
 

46. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na výkon 
regionálních funkcí – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna  

47. schvaluje směrnici pro čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven 
zajišťovaných Městskou knihovnou Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Městská knihovna  
 

48. schvaluje vyřazení majetku switch cisco catalyst v hodnotě 78.719 Kč  z důvodu poškození – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor správní  

 
49. schvaluje Souhrnnou inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku, závazků pohledávek Města 

Horažďovice za rok 2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  
 

50. v záležitosti Městské policie Horažďovice:    

a) rozhodla o přijetí nabídky Autoprodej Šrámek, s.r.o., Nepomucká 120, Plzeň, IČO: 26318407 na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na „Dodání nového vozidla pro Městskou polici 
Horažďovice“, zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti 
zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu bez DPH ve výši 481.223 Kč a celkovou cenou s 
DPH ve výši 609.142 Kč a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o nákupu vozidla pro Městskou 
policii Horažďovice 

b) schvaluje odprodej vozidla Škoda Roomster 1.4 16V  barva bílá, Výbava Ambition, registrační 
značka 5P34771, WIN karosérie: TMBNC25J4C7036795, datum první registrace 18.04 2012, 
stav tachometru cca 52000 km, cestou prodeje v rámci umístění do bazaru autorizovaného 
prodejce vozů Škoda 

c) pověřuje  Ing. Michaela Formana, starostu města, podepisováním dokumentace a Františka 
Kříže, zaměstnance Odboru kanceláře starosty, pracoviště bezpečnosti, OUI a krizového řízení 
ve spolupráci s vedoucím strážníkem Městské policie Pavlem Bláhou zorganizováním a 
provedením nákupu nového vozidla pro Městskou policii a následným odprodejem vozidla Škoda 
Roomster od Městské policie Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  
 

51. schvaluje dotaci Hospici sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144,  Prachatice, IČO 70853517 ve 
výši 2.000 Kč na poskytování hospicové péče a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
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52. schvaluje dotaci Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., Blatenská 314,  Horažďovice, IČO 
26360870 ve výši 50.000 Kč na zajištění provozu sociálních lůžek a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví  
 

53. schvaluje dotaci ve výši 5.000 Kč na provoz sociální služby odborného sociálního poradenství – Poradna 
pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, 
o.p.s., Záboří 83 a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
 

54. v záležitosti kácení zeleně:  

a) bere na vědomí havarijní kácení 1 smrku v parku Ostrov na parcele č. 1083/1 v k. ú. Zářečí u 
Horažďovic 

b) neschvaluje kácení 1 ks břízy za „Tržištěm“ na parcele č. 238/6 v k. ú. Horažďovice 

c) schvaluje kácení 1 ks javoru v parku Ostrov u hlavního vchodu na parcele č. 1083/1 v k. ú. 
Zářečí u Horažďovic 

d) schvaluje kácení 3 ks jalovce na „novém hřbitově“ na parcele č. 2813 v k. ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
 

55. souhlasí s podáním žádosti o podporu projektu OP VVV – šablony pro MŠ II. organizace Mateřská škola 
Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace, IČO: 75005280 do programu Operační program 
Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_18_063 Šablony II – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK  
 

56. rozhodla o zrušení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Obnova a optimalizace VO 2019 – I. 
etapa“ zadávané dle § 31 obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb., v souladu s vyhrazeným právem 
zadavatele uvedeným v zadávacích podmínkách – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

57. v záležitosti energetické optimalizace veřejného osvětlení: 

a) schvaluje zadávací dokumentaci opakované 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 3 
firmy    

c) stanovuje hodnotící komisi ve složení dle návrhu 

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

58. schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Horažďovice a MgA. Jindřichem Šlechtou, Havlíčkova 47, 
Horažďovice, IČO 66349168 na akci „Zámek Horažďovice – restaurování sgrafit a nástěnných maleb 
arkádového nádvoří“ zadávané dle § 31 obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu 
422.938 Kč bez DPH (486.379 Kč vč. DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

59. schvaluje podání výpovědi z nájmu pozemku p.č. 146/3 v k.ú. Veřechov …………….. ………… , 
………………  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
60. v záležitosti 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 bere na vědomí přijaté žádosti, pověřuje MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města obesláním všech zájemců přihláškou do výběrového řízení s tím, že 
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minimální cena je stanovena ve výši 3.150 Kč/ha pozemku + DPH v zákonem stanovené sazbě – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

61. v záležitosti záboru pozemku v k.ú. Horažďovická Lhota schvaluje záměr směny části pozemků p.č. 521/3 
ostatní plocha a části p.č. 509/1 ostatní plocha o celkové výměře cca 46 m2 v k.ú. Horažďovická Lhota 
z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví …………….. …………….. , …………….. , …………..  a 
zároveň převod části p.č. 340 orná půda o výměře cca 14 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 pozemku s tím, že geometrický plán bude hrazen oběma účastníky řízení a rozdíl ceny za 
pozemky bude …………… doplacen – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

 
62. rozhodla o odmítnutí námitek podaných Stěžovatelem v rámci 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“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  
 

63. schvaluje zapsání projektů základních škol do seznamu investičních priorit Místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání ORP Horažďovice: 

a) Projekt ZŠ Blatenská „Inovace odborné učebny pracovních činností“ 

b) Projekty ZŠ Komenského – „Venkovní učebna přírodních věd“, „Výstavba nové tělocvičny“, 
„Úprava venkovních prostor školní družiny“, „Zdokonalení bezbariérovosti školy formou výtahu“, 
„Modernizace odborných učeben v oblasti digitálních technologií-etapa1“, „Modernizace 
odborných učeben v oblasti digitálních technologií-etapa2“, „Modernizace odborných učeben 
v oblasti digitálních technologií-etapa3“, „Modernizace odborných učeben v oblasti digitálních 
technologií-etapa4“, „Modernizace odborných učeben v oblasti digitálních technologií-etapa5“, 
„Obnova mobilní ICT techniky pro pedagogické pracovníky 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

 
64. v záležitosti jednání RM schvaluje:  
        termín jednání RM:  

     25.03.2019 ve 14:00 h 
     08.04.2019 ve 14:00 h 
     29.04.2019 ve 14:00 h 
     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  

 
 

 


