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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 11. jednání Rady města Horažďovice konaného  
 dne 08.04.2019 

 
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 z 10. schůze RM ze dne  25.03.2019 a plnění usnesení z 9. jednání RM ze dne 

11.03.2019 a plnění usnesení z 10. jednání RM ze dne 25.03.2019  
 

2. schvaluje návrh částečné uzavírky silnice I/22 při realizaci stavby „Dopravní připojení prodejny stavebniny 
PRO-DOMA, s.r.o.“ dle žádosti společnosti Silnice Hošovský Týn, s.r.o., Nad Rybníčkem 40, Hošovský 
Týn pro účely správního řízení o povolení zvláštního užívání – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

3. schvaluje přijetí nabídky uchazeče STAFIS – KT s.r.o., Pačejov - nádraží 74, IČO 25219090 na realizaci 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská – III. etapa“ zadávané 
dle § 31 obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu 2.185.938 Kč bez DPH 
(2.644.985 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
4. neschvaluje zrušení plynofikace v rozvojové ploše B-N-24 v lokalitě Lorety – za realizaci usnesení 

zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

5. rozhodla o přijetí nabídky Jaromíra Pavlů, Lhota u Příbramě 52, Příbram na zhotovení díla „Gloriet 
Horažďovice“ ve výši 445.860 Kč (neplátce DPH) a schvaluje uzavření smlouvy o dílo – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
6. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby 

„Revitalizace sportovního areálu Lipky“ včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru uzavřené 
se společností Bíza architekti s.r.o., jehož předmětem je změna platebních podmínek – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
7. v záležitosti majetkového vypořádání polní cesty Babín – Opěš: 

a) schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 2340/16, trvalý travní porost, o výměře cca 150 m2, 
pozemku p.č. 2343/1, ostatní plocha, o výměře 144 m2 a části pozemku 2342, trvalý travní porost, 
o výměře cca 360 m2 v k.ú. Horažďovice z vlastnictví ……. ……….., ……………. , ………..  do 
vlastnictví města Horažďovice a zároveň převod části pozemku p.č. 85/3, ostatní plocha, o 
výměře cca 200 m2 a části pozemku p.č. 51/3, trvalý travní porost, o výměře cca 454 m2 v k.ú. 
Babín u Horažďovic z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví ………… ………… , 
…………… , ……….., pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním 
záměru směny a vyhotovením geometrického plánu na oddělení pozemků 

b) schvaluje záměr směny pozemku p.č. 2349, ostatní plocha, o výměře 144 m2 a části pozemku 
p.č. 2350/3, trvalý travní porost, o výměře cca 200 m2 v k.ú. Horažďovice z vlastnictví 1) ……. 
……….. , ………. , 2) …….. ……… , …………  a 3) ………. ………… , ……………  do vlastnictví 
města Horažďovice a zároveň převod části pozemku p.č. 2334/2, trvalý travní porost, o výměře 
cca 344 m2 v k.ú. Horažďovice z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví 1) …….. ………. , 
……………, 2) ………. ……….. , ………..  a 3) ……….. …………… , ……….. , pověřuje MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny a vyhotovením 
geometrického plánu na oddělení pozemků 
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c) schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 2372, trvalý travní porost, o výměře cca 106 m2 a 
části pozemku p.č. 2350/7, trvalý travní porost, o výměře cca 170 m2 z vlastnictví ……….. 
………… , …………….  do vlastnictví města Horažďovice a zároveň převod části pozemku p.č. 
2334/2, trvalý travní porost, o výměře cca 276 m2 v k.ú. Horažďovice z vlastnictví města 
Horažďovice do vlastnictví ……………….., …………….  pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru směny a vyhotovením geometrického plánu na oddělení 
pozemků 

d) schvaluje záměr směny pozemku p.č. 2360, ostatní plocha, o výměře 90 m2 a části pozemku p.č. 
2350/6, trvalý travní porost, o výměře cca 113 m2 v k.ú. Horažďovice z vlastnictví ……….. 
……….., …………….. , …………. do vlastnictví města Horažďovice a zároveň převod pozemku 
p.č. 51/6, trvalý travní porost, o výměře cca 98 m2, pozemku p.č. 51/7, trvalý travní porost, o 
výměře 25 m2 a části pozemku p.č. 47/3, ostatní plocha, o výměře cca 150 m2 v k.ú. Babín u 
Horažďovic z vlastnictví města  Horažďovice  do  vlastnictví  ………. ……….. , ……………..,  
……………..  s  doplatkem  ve  výši 150 Kč/m2, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města zveřejněním záměru směny a vyhotovením geometrického plánu na oddělení pozemků 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku  města   
 
8. v záležitosti polní stavby NCH 1 doporučuje ZM projednat a schválit nabytí pozemků p.č. 1272/33 ostatní 

plocha silnice o výměře 22 m2, p.č. 2854/2 ostatní plocha silnice o výměře 44 m2, p.č. 2854/1 ostatní 
plocha silnice o výměře 70 m2, p.č. 1272/22 ostatní plocha silnice o výměře 113 m2 v k.ú. Horažďovice od 
Plzeňského kraje s právem hospodařit pro Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

9. schvaluje nejvyšší nabídkovou cenu na pacht pozemků p.č. 353/1, p.č. 353/2, p.č. 362/2, p.č. 362/1, p.č. 
362/3 v k.ú. Babín u Horažďovic ve výši 6.300 Kč/ha pozemku a schvaluje uzavření pachtovní smlouvy 
mezi městem Horažďovice a Lenkou Sadilovou, Makovského 1223/23, Praha 6 za cenu 6.300 Kč/ha 
pozemku + DPH v zákonem stanovené sazbě s účinností od 01.05.2019 na dobu neurčitou a roční 
výpovědní lhůtou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

10. schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 146/3 zahrada o výměře cca 30 m2 v k.ú. Veřechov včetně 
kolny na pozemku pro ………. ……….. , ………………  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 uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a 
manželi …….  a …………. …………….. , ……………. , ……………  (nájemce) ke dni 25.03.2019 a 
vrácením nájemného manželům ……………  ve výši 156 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

12. schvaluje umístění sjezdu k pozemku p.č. 84/1 v Horažďovicích na pozemku města p. č. 2695/1 v k. ú. 
Horažďovice a schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách zřízení stavby dle žádosti …….. …………….., 
………………, ……………..  za podmínek stanovených ve smlouvě o právu provést stavbu na cizím 
pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

13. schvaluje výjimku ze stavební uzávěry pro adaptaci zahradního přístřešku na rekreační objekt 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  

 
14. souhlasí s vedením objízdné trasy po pozemních komunikacích v zastavěném území obce Veřechov, 

Boubín a Horažďovice při uzavírce silnice III/17210 po dobu provádění stavby „III/17210 obec Kladruby, 
rekonstrukce povrchu“  v době od 04.06.2019 do 16.06.2019 dle žádosti společnosti Robstav stavby k.s., 
Na Stínadlech 495, Písek – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku  
města   
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15. souhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace - chodníku na Mírovém náměstí 
v Horažďovicích, v úseku dle doložené situace, z důvodu umístění přenosného prodejního zařízení a 
stojanu typu „A“ a oploceného prodejního zařízení na ploše 6 x 3 metry v provozní dobu  pro květinářství 
v čp. 12 v termínu od 01.04.2019 do 31.03.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

16. souhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace  - chodníku inv.č. 11d-03 na p.č. 2759/16 
v k.ú. Horažďovice na Husově náměstí v Horažďovicích, v úseku dle doložené situace, z důvodu umístění 
stojanu typu „A“ nebo reklamního banneru na ploše 0,60 x 0,60 metru před provozovnou v čp. 147 
v termínu do 01.04.2021 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
17. provádí rozpočtové opatření č. 2/2019, kterým se zvyšují příjmy o 86.280 Kč a zvyšují výdaje o 86.280 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

18. schvaluje zajištění  pouti v roce 2019 p. Vlastimilem Lagronem, Nár. Mučedníků 150, Klatovy IV za 
podmínek: 

a) Vlastimil Lagron zajistí prvky LTZ tak, aby byly uspokojeny požadavky obyvatelstva na tuto 
zábavu 

b) Vlastimil Lagron uspořádá atrakce na prostranství určeném městem Horažďovice pro lunaparky a 
stánkový prodej – tržiště v max. výměře 8.750 m2 na 4 dny dle přiloženého plánku 

c) Vlastimil Lagron zajistí na užívaném prostranství umístění 4 ks chemických WC v době konání 
pouti, tj. 16.-18.08.2019 

d) místo, kde budou zábavné podniky umístěny, bude předáno v takovém stavu, v jakém bylo 
převzato – předání a převzetí prostoru zajistí TS, p. Benešová 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

19. odkládá rozhodnutí týkající se dotace Danielovi Motlíkovi T.G.Masaryka 23, Sušice, IČO 04974221 na 
provoz pojízdné prodejny v měsících leden - březen 2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
finanční  
 

20. schvaluje vyřazení majetku ZŠ Komenského, pořízeného v roce 2013, keramické pece KITTEC CB 50s 
TC, inv. č. 211ŠD00040 prodejem Křesťanské MŠ DUHA za cenu 25.000 Kč – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

21. souhlasí se zapojením Základní školy Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace a 
Základní školy Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace do projektu kraje „Obědy do škol 
v Plzeňském kraji 2019/2020“ financovaného z „Operačního programu potravinové a materiální pomoci“ 
na pozici partnera s finančním příspěvkem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 
 

22. schvaluje podání žádosti Základní školy Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace do 
dotačního programu Plzeňského kraje „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2019“ s projektem 
„Mámo, táto, jsem v bezpečí?“, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 
odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

23. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč na poskytování sociální služby rané péče, Centrum pro 
dětský sluch Tamtam, o.p.s., Hábova 1571/22, Praha 5 – Stodůlky, a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
 

24. schvaluje poskytnutí dotace Hospici svatého Lazara, z s., Sladkovského 2472/66a, Plzeň, IČO 66361508  
ve výši 2.000 Kč na poskytování hospicové péče (zdravotnický materiál a léky) a schvaluje uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví  
 



 4 

25. zrušuje zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Městský úřad 
Horažďovice – energetická opatření čp. 1, 2 a 3“ zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. ve 
zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 127 odst.1  z důvodu, že není žádný účastník 
zadávacího řízení, zadavatel neobdržel žádnou nabídku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  
 

26. souhlasí s vedením objízdné trasy po zastavěném území města Horažďovice v rámci akce „Oprava 
silnice I/22 Nový Dražejov – průtah“ na přelomu dubna a května 2019 pro vozidla nad 3,5 tuny – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

27. schvaluje zábory veřejného prostranství Šumavského sídliště v Horažďovicích pro zřízení staveniště a 
provádění stavebních prací v rámci akce „Stavební úpravy bytového domu čp. 783-784 Mayerova ulice a 
bytového domu čp. 787-788 ulice Pod Vodojemem, Horažďovice“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
28. v záležitosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu MV ČR „Dotační 

program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských 
zařízení jako měkkých cílů – 2019“ prostřednictvím Plzeňského kraje: 

a) schvaluje přijetí účelové neinvestiční finanční dotace z podprogramu „Ochrana a zabezpečení 
škol a školských zařízení jako možných měkkých cílů“ ve výši 300.000 Kč a schvaluje uzavření 
příslušné smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Plzeňským krajem a Městem Horažďovice 

b) schvaluje přijetí účelové neinvestiční finanční dotace z podprogramu „Ochrana veřejných 
prostranství a objektů (akcí) veřejné správy jako možných měkkých cílů“ ve výši 300.000 Kč a 
schvaluje uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Plzeňským krajem a 
Městem Horažďovice 

c) pověřuje starostu města, Ing. Michaela Formana, podpisem smlouvy a Františka Kříže, 
pracovníka bezpečnosti a krizového řízení, odbor kanceláře starosty, společně s vedoucím 
strážníkem městské policie Pavlem Bláhou realizací projektu včetně provedení výběrového řízení 
dodavatele 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  
 

29. schvaluje Smlouvu o společném zadávání veřejné zakázky „III/18614 Horažďovice – Třebomyslická ulice" 
mezi městem Horažďovice a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 162, Plzeň – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

30. v záležitosti jednání RM  a ZM schvaluje:  
  termín jednání RM:  17.04.2019 v 15:30 h 
      29.04.2019 ve 14:00 h 

     20.05.2019 ve 14:00 h 
     03.06.2019 ve 14:00 h   
     17.06.2019 ve 14:00 h 
     01.07.2019 ve 14:00 h 
 
     termín jednání ZM:               03.06.2019 v  18:00 h ve velké zasedací místnosti 
 
 
 
 

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