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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného  
 dne 29.04.2019 

 
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 11. schůze RM ze dne  08.04.2019  a z 12. schůze RM ze dne 17.04.2019 a plnění 

usnesení z 11. jednání RM ze dne 08.04.2019 a plnění usnesení z 12. jednání RM ze dne 17.04.2019  
 

2. v záležitosti akce „Městský úřad Horažďovice – energetická opatření čp. 1, 2 a 3“: 

a) schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci opakované podlimitní veřejné 
zakázky rozdělené na části na stavební práce zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. ve 
zjednodušeném podlimitním řízení 

b) jmenuje hodnotící komisi 

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

3. jmenuje odborného poradce hodnotící poroty architektonické soutěže „Spolkový dům v Horažďovicích“ 
v odbornosti audiovizuální technika a schvaluje uzavření příslušné objednávky – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
4. schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace sídliště Šumavská, 

Pod Vodojemem, Horažďovice – I. etapa“ uzavřené se společností SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 
Praha 4, jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 481.392 Kč + DPH, změna termínů 
plnění a dohoda o vypořádání smluvní pokuty – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

 

5. rozhodla o přijetí nabídky Ing. Pavla Míky, Raisova 1004, Strakonice na zhotovení projektové 
dokumentace stavby „Rekonstrukce kotelny MŠ Jiřího z Poděbrad, Horažďovice“ včetně výkonu 
inženýrské činnosti ve výši 61.000 Kč + DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

 
6. schvaluje uzavření smluv o zajištění provozu a údržby plynových přípojek v Okružní ulici mezi městem 

Horažďovice a společností GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, IČO: 27935311 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
7. schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie mezi městem Horažďovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín ve 
věci 2. přeložky stávajícího vedení VN a NN v rámci stavby „Rekonstrukce Peškovy ulice“ – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku  města   

 
8. souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Sportovní v obci 

Horažďovice na p.č. 1130/8 v k.ú. Zářečí u Horažďovic pro vozidlo RENAULT MEGAN SCENIC, RZ: 
6C21577 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

9. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0012972/VB/2 k akci 
„Třebomyslice, KT, p.č. 88/6 – NN“ mezi městem Horažďovice (povinná) a společností ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností MONTPROJEKT, 
a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice (oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH 
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v zákonem stanovené sazbě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  
 

10. v záležitosti žádosti Pavly Vaňkové schvaluje prodloužení dohody o užívání majetku mezi městem 
Horažďovice (vlastník) a Pavlou Vaňkovou, Zahradní 905, Strakonice (uživatel) o dva roky, tj. do 
22.05.2021 a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru prodloužení 
smluvního vztahu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

11. schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemních smluv mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a 1) 
………… ……………. , 2)…………….. ……………….  (nájemci) ke dni 30.04.2019 s tím, že nájemcům 
bude vráceno nájemné za období od 01.05.2019 do 31.12.2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

12. schvaluje uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Horažďovice (propachtovatel) a společností 
POŠUMAVÍ a.s., Střelské Hoštice 194 (pachtýř) na propachtování p.č. 2941/3 ostatní plocha o výměře 
655 m2 v k.ú. Horažďovice za pachtovné ve výši 3.150 Kč/ha pozemku s účinností od 01.05.2019 na dobu 
neurčitou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

13. v  záležitosti narovnání majetkových vztahů schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 521/3 ostatní 
plocha o výměře cca 58 m2 v k.ú. Horažďovická Lhota 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 na oddělení pozemku s tím, že cena za geometrický plán vstoupí do 
prodejní ceny pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
14. v záležitosti pozemku p.č. 241/11 v k.ú. Boubín neschvaluje záměr odprodeje části p.č. 241/11 ostatní 

plocha o výměře cca 950 m2 v k.ú. Boubín, schvaluje záměr pronájmu a pověřuje MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje  a  majetku  města   

 
15. schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 223/1 zahrada a p.č. 232/2 ostatní plocha o výměře cca 50 

m2 v k.ú. Horažďovice (díl „m“) za účelem zahrádky pro manžele ………….. …. , ……………. , 
……………..  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. 2722/25 v k.ú. Horažďovice schvaluje záměr pronájmu části p.č. 2722/25 
ostatní plocha o výměře 60 m2 v k.ú. Horažďovice pro manžele ……………… , ………………. , 
…………………..  pro skladování drobného materiálu a přístupu k nemovitosti za cenu 7 Kč/m2 pozemku 
na dobu určitou do 31.12.2019 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 pozemku p.č. 146/3 v k.ú. Veřechov schvaluje záměr pronájmu části p.č. 146/3 zahrada o 

výměře 125 m2 v k.ú. Veřechov za účelem zahrádky a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  
 

18. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ………… ……………., 
…………….. , …………………   (nájemce) na pronájem části p.č. 1149/1 ostatní plocha o výměře 80 m2 
v k.ú. Zářečí u Horažďovic s účinností od 01.05.2019 na dobu neurčitou a nájemné ve výši 9 Kč/m2 
pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

19. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ……………. …………. , 
……………… , ……………………  (nájemce) na pronájem části p.č. 1820/2 o výměře 50 m2 v k.ú. 
Horažďovice s účinností od 01.05.2019 na dobu neurčitou a nájemné ve výši 7 Kč/m2 pozemku 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 



 3 

20. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ………… …………… , 
………………   (nájemce) na pronájem části p.č. 1820/39 zahrada o výměře 25 m2 a části p.č. 1820/36 
zahrada o výměře 43 m2 v k.ú. Horažďovice s účinností od 01.05.2019 na dobu neurčitou a nájemné ve 
výši 7 Kč/m2 pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

21. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a manželi ………….. a 
…………… ……………… , ……………… , ………………  (nájemce) na pronájem části p.č. 2396 o výměře 
45 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic za účelem zahrady s účinností od 01.05.2019 na dobu neurčitou a 
nájemné ve výši 7 Kč/m2 pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  
 

22. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a manželi …………….  a  
………… ……………. , ……………… , ……………..  (nájemce) na pronájem části p.č. 1194/5 o výměře 58 
m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic za účelem zahrady s účinností od 01.05.2019 na dobu neurčitou a nájemné 
ve výši 9 Kč/m2 pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

23. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ………… ………………. 
, ……………… , …………………  (nájemce) na pronájem části p.č. 1194/5 o výměře 54 m2 v k.ú. Zářečí u 
Horažďovic za účelem zahrady s účinností od 01.05.2019 na dobu neurčitou a nájemné ve výši 9 Kč/m2 
pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

24. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ………. ……………… , 
………………. , ……………….   (nájemce) na pronájem části p.č. 1543/1 ostatní plocha o výměře 10 m2 
v k.ú. Veřechov s účinností od 01.05.2019 na dobu neurčitou a nájemné ve výši 7 Kč/m2 pozemku – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

25. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a …………. 
………………., ………….  (nájemce) na pronájem části p.č. 364/3 o výměře 98 m2 v k.ú. Babín u 
Horažďovic za účelem zahrádky s účinností od 01.05.2019 a nájemné ve výši 7 Kč/m2 pozemku – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

26. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ……….. ……………… , 
…………….. (nájemce) na pronájem části p.č. 1368/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Komušín za účelem zajištění 
přístupu k nemovitosti s účinností od 01.05.2019 a nájemné ve výši 7 Kč/m2 pozemku – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

27. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a …………… , ……………  
(nájemce) na pronájem části p.č. 1368/1 o výměře 11 m2 v k.ú. Komušín za účelem předzahrádky 
s účinností od 01.05.2019 a nájemné ve výši 7 Kč/m2 pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

28. v záležitosti narovnání majetkových vztahů v obci Komušín: 

a) schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 1368/1 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 v k.ú. 
Komušín z vlastnictví města do vlastnictví ………… ……….. , ……………….  a zároveň převod 
části st.p.č. 17/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 4 m2 v k.ú. Komušín z vlastnictví 
……….. …………  do vlastnictví města s doplatkem ve výši 150 Kč/m2 pozemku + náklady 
s prodejem související a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním 
záměru směny 

b) schvaluje záměr směny p.č. 1368/9 ostatní plocha o výměře 32 m2 a části p.č. 1368/1 ostatní 
plocha o výměře cca 3 m2 v k.ú. Komušín z vlastnictví města Horažďovice do spoluvlastnictví 
manželů ……………….  a …………… ………. , ……………  (SJM) a zároveň převod části st.p.č. 
18/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 11 m2 v k.ú. Komušín z vlastnictví manželů 
……….., ……………  (SJM) do vlastnictví města Horažďovice s doplatkem ve výši 150 Kč/m2 
pozemku + náklady s prodejem související, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města zveřejněním záměru směny 
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c) pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města vyhotovením geometrického plánu na  
směnu pozemků s tím, že cena za geometrický plán bude hrazena oběma účastníky řízení 

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

29. v záležitosti narovnání majetkových vztahů schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 605/10 ostatní 
plocha o výměře cca 22 m2 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic z vlastnictví města Horažďovice do 
spoluvlastnictví manželů ………  a ……….. ……………… , …………………  a zároveň převod části p.č. 
605/4 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 a části st.p.č. 10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 25 
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 s tím, že cena za geometrický 
plán bude hrazena oběma účastníky řízení napůl – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

30. v záležitosti pronájmu části p.č. 223/1, p.č. 232/2 v k.ú. Horažďovice trvá na usnesení 6. RM ze dne 
28.01.2019 s cenou ve výši 9 Kč/m2 pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

31. schvaluje uplatnění valorizace smluvního nájemného z bytů v majetku města s platností od 01.07.2019 –  
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

32. schvaluje pronájem bytu č. .  (2+1), ………………… , Horažďovice …………. ………… , …………….. , 
Horažďovice s účinností nájemní smlouvy od 01.05.2019 na dobu určitou do 30.04.2020 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  
 

33. schvaluje pronájem bytu č. ..  (2+1), …………….. , Horažďovice …….. ………….. , …………….. , 
…………….  s účinností nájemní smlouvy od 01.05.2019 na dobu určitou do 30.04.2020 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  
 

34. schvaluje pronájem bytu č. .. (0+1), ………………. , Horažďovice (DPS) …………….. ………………. , 
………………  na dobu neurčitou s platností od 01.05.2019 za nájemné ve výši 31,21 Kč/m2 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

35. schvaluje pronájem bytu č. ..  (0+1), ………………. , Horažďovice (DPS) …….. ……………. , ………….  
na dobu neurčitou s platností od 01.05.2019 za nájemné ve výši 31,21 Kč/m2 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

36. schvaluje podání žádosti do programu Podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným 
poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 
2019, vyhlášeného Radou Plzeňského kraje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

37. doporučuje ZM schválit:  

a) poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost v roce 2019 Plzeňskému kraji ve výši 187.040 
Kč 

b) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost v roce 2019 Plzeňskému kraji ve 
výši 187.040 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

38. doporučuje ZM schválit Závěrečný účet DSO RADINA za rok 2018 – souhlasit s hospodařením za rok 
2018, a to bez výhrad a vzít na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření zpracovanou Krajským 
úřadem Plzeňského kraje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
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39. schvaluje ukončení umístění televizní antény schválené usnesením RM dne 11.08.1999 na střeše objektu 
čp.1, později přemístěné na čp. 39 pro Miladu Pscheidtovou TRAFIKA, Ševčíkova 39, Horažďovice k  
31.12.2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

40. v záležitosti pořádání koncertů a  ostatních akcí schvaluje pronájem kulturního domu za cenu sníženého 
pronájmu ZUŠ Horažďovice za účelem uspořádání koncertu konaného dne 06.05.2019 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

41. schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora 
kultury v Plzeňském kraji pro rok 2019“ mezi Městem Horažďovice a Plzeňským krajem ve výši 50.000 Kč 
na projekt „36. ročník Západočeské oblastní přehlídky“ a schvaluje přijetí účelové dotace – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

42. v záležitosti akce 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“: 

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zpracovatele 
Vyhodnocení ohroženosti a tvorbu bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur, 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) schvaluje hodnotící komisi a jejich náhradníky ve složení dle přílohy  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty   

 
43. v záležitosti pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce JPO III: 

a) schvaluje uzavření pojistné smlouvy mezi městem Horažďovice a Hasičskou vzájemnou 
pojišťovnou, a.s., Římská 2135/45, Praha 2 na pojištění členů JPO III SDHO Horažďovice pro 
případ úrazu a pojištění odpovědnosti za újmu  

b) pověřuje starostu města, Ing. Michaela Formana, podpisem smlouvy a realizací usnesení 
Františka Kříže, pracovníka bezpečnosti a krizového řízení, odbor kanceláře starosty 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  
 

44. v záležitosti integrovaného systému řízení MěÚ Horažďovice (ISŘ) : 

a) po projednání bere na vědomí podklad k přezkoumání integrovaného systému řízení   

b) bere na vědomí stav zavedeného integrovaného systému řízení 

c) souhlasí s použitím zdrojů pro plnění cílů integrovaného systému řízení a zaškolení interních 
auditorů v rámci schváleného rozpočtu 

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  
 

45. schvaluje navýšení počtu zaměstnanců organizační složky Městské muzeum Horažďovice o 0,25 
pracovního úvazku  na dobu určitou s platností od 01.06.2019 do 31.12.2019 pro restaurátorku papíru a 
kovů a kurátorku starých tisků, fotografií, skleněných negativů a kinofilmových negativů, dokumentů a 
tiskového archivu – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ a organizační složka Městské 
muzeum  
 

46. v záležitosti organizační složky Městská knihovna schvaluje stanovení platu a vydání platového výměru 
vedoucí organizační složky Městská knihovna Horažďovice dle přílohy č. 1 návrhu usnesení. Platový 
výměr  nabývá  účinnosti 01.05.2019  a  je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s 
nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a s 
ustanovením § 102 odst. 2b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – za realizaci usnesení zodpovídá 
tajemnice MěÚ  
 

47. v záležitosti jmenování do funkce vedoucího organizační složky Městské muzeum Horažďovice:  
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a) revokuje usnesení z 9. jednání RM, bod č. 44 a),  ze dne 11.03.2019 

b) jmenuje PhDr. Zdeňka Polanského vedoucím organizační složky Městské muzeum Horažďovice 
s platností  od 01.07.2019 

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  
 

48. v záležitosti kácení:  

a) bere na vědomí havarijní kácení 1 smrku v parku Ostrov na pozemku p. č. 1085 v k ú. Zářečí u 
Horažďovic 

b) schvaluje kácení thuje a jalovce v sídlišti „Uran“ na pozemku p. č. 1156/1 v k.ú. Horažďovice 

c) schvaluje kácení maximálně 17 ks akátů (dle označení) v ulici K. Němce na pozemku p.č. 
2727/1 v k. ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby   
 
49. bere na vědomí Výroční zprávu Městské knihovny Horažďovice za rok 2018 – za realizaci usnesení 

zodpovídá organizační složka Městská knihovna  
 

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

a) přijímá nabídku Ing. Martina Lišky, Komenského 1133, Horažďovice, IČO: 74221841 na 
zhotovení projektové dokumentace „Domov pro seniory – změna 1“ zadávané dle § 31 výjimky 
pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu 
1.450.000 Kč (neplátce DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

b) schvaluje přesun ve výši 1.128.800 Kč na akci z nespecifikované investiční rezervy, který bude 
zahrnut do rozpočtového opatření č. 3 a ukládá zbývající náklady ve výši 321.200 Kč zahrnout do 
návrhu rozpočtu na rok 2020 případně do rozpočtového provizoria 

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

51. v záležitosti povolení zvláštního užívání místní komunikace na Mírovém náměstí před Zámeckou 
cukrárnou čp. 11 v Horažďovicích souhlasí s umístěním předzahrádky v termínu od 01.05.2019 do 
15.06.2019 v rozsahu 12 m2 (2 x 6 metrů – viz. zákres)  a v termínu od 16.06.2019 do 15.09.2019 v 
rozsahu 21 m2 (cca 3 x 7 metrů – viz zákres) pouze v pracovní době cukrárny – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

52. souhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace – parkoviště na p.č. 2694/9 v k.ú. 
Horažďovice, ulice Strakonická v Horažďovicích, v úseku dle doložené situace, z důvodu umístění 
předzahrádky před restaurací U Hlaváčků čp. 186 v termínu od 01.05.2019 do 30.09.2019 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

53. provádí rozpočtové opatření č. 3/2019, kterým se zvyšují příjmy o 5.497.920 Kč a zvyšují výdaje o 
5.497.920 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

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


