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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 15. jednání Rady města Horažďovice konaného  
 dne 03.06.2019 

 
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 ze 14. schůze RM ze dne 20.05.2019 a plnění usnesení ze 14. jednání RM ze dne 

20.05.2019  
 

2. schvaluje studie proveditelnosti pro akce: Spolkový dům, Revitalizace sportovního areálu Lipky a 
Rekonstrukce Sokolovny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

3. v  záležitosti architektonické soutěže o návrh:  

a) bere na vědomí Zápis z hodnotícího zasedání poroty 2. 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 rozhodnutí poroty o vítězném návrhu č. 12 v pořadí listinného podání návrhu a 
toto rozhodnutí schvaluje 

c) bere na vědomí rozhodnutí poroty o návrhu, který se umístil na 2. místě. Návrh č. 35 v pořadí 
listinného podání návrhu a toto rozhodnutí schvaluje 

d) bere na vědomí rozhodnutí poroty o návrzích, které se umístily na 3. místě. Návrh č. 1 a 4 
v pořadí listinného podání návrhu a toto rozhodnutí schvaluje 

e) doporučuje ZM vzít na vědomí rozhodnutí poroty o vítězném návrhu a dalších v pořadí umístění 

f) bere na vědomí rozhodnutí poroty o přerozdělení odměn a toto přerozdělení schvaluje 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
4. v záležitosti akce „III/18614 Horažďovice – Třebomyslická ulice“: 

a) schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce „III/18614 Horažďovice – Třebomyslická ulice“ 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  
 

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

a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka CONSTRUCT CONSULTING CZ s.r.o., 
Moskevská 3336,  Most, IČO: 06169171, na realizaci části A: výměna  oken a dveří, podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb. ve zjednodušeném 
podlimitním řízení za nabídkovou cenu 5.166.204,54 Kč bez DPH (6.251.107,49 Kč vč. DPH) a 
schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

b) rozhodla o přijetí nabídky účastníka ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek, IČO: 28078756, na 
realizaci části B: rekonstrukce kotelny, podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané 
dle zákona č. 134/2016 Sb. ve zjednodušeném podlimitním řízení za nabídkovou cenu 2.093.978 
Kč bez DPH (2.533.713 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 
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c) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka STAFIS – KT, s.r.o., Pačejov – nádraží 74, 
IČO: 25219090, na realizaci  části C: zateplení podkroví čp. 2, 3, podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb. ve zjednodušeném podlimitním řízení za 
nabídkovou cenu 521.980, 85 Kč bez DPH (631. 596, 83 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření 
příslušné smlouvy o dílo 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
6. doporučuje ZM projednat a schválit odkup p.č. 786 ostatní plocha o výměře 72 m2 v k.ú. Komušín od 

České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec 
Králové za cenu 10.000 Kč + náklady s prodejem související a schválit uzavření kupní smlouvy mezi Lesy 
České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové (prodávající) a městem Horažďovice 
(kupující) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a manželi …………… a 

…………… …………… , …………………., Horažďovice (nájemce) na pronájem části p.č. 2722/25 ostatní 
plocha o výměře 60 m2 v k.ú. Horažďovice, s účinností od 01.06.2019 na dobu určitou do 31.12.2019 za 
nájemné ve výši 9 Kč/m2/ rok  pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  
majetku  města   

 
8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a manželi …………..  a 

…………… . …………….. , ……………… , Horažďovice (nájemce) na pronájem části p.č. 223/1 zahrada a 
části p.č. 232/2 ostatní plocha o výměře 50 m2 (díl „m“) v k.ú. Horažďovice s účinností od 01.06.2019 na 
dobu neurčitou  za nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  
 

9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a …………….. 
……………, ……………..  (nájemce) na pronájem části p.č. 146/3 zahrada o výměře 125 m2 v k.ú. 
Veřechov, s účinností od 01.06.2019 na dobu neurčitou  a nájemné ve výši 7 Kč/m2 pozemku – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

10. schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 83/1 ostatní plocha o výměře cca 13 m2 v k.ú. 
Třebomyslice u Horažďovic za účelem zahrady, 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 nájemního vztahu mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a 
Zdeňkem Herzigem, Blatenská 314, Horažďovice (nájemce) k 30.06.2019 s tím, že pozemky budou 
vyklizené – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

12. schvaluje  zřízení vrátek v oplocení areálu Multifunkčního centra Veřechov a soukromé zahrady p. č. 74/1 
v k.ú. Veřechov dle žádosti ……………. ……………… , …………………..   – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
13. schvaluje převedení elektroměru sběrného dvoru pod velkoodběr ČOV – za realizaci usnesení zodpovídá 

MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

14. v záležitosti návrhu dvou podélných parkovacích stání na pozemku p. č. 2792 v k.ú. Horažďovice dle 
žádosti Jana Sládka, Velenovy 97 schvaluje: 

a) vymezení dvou podélných parkovacích stání na pozemku p. č. 2792 v k.ú. Horažďovice za 
podmínky, že zřízení svislého a vodorovného dopravního značení zajistí na své náklady žadatel 

b) vyhrazení parkovacích stání pro zákazníky a obsluhu prodejny 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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15. schvaluje kácení 2 ks javoru mléče na pozemku p. č. 832/100 v k.ú. Horažďovice souvisejících se 
zřízením plánované křižovatky ZTV Loreta se Šumavskou ulicí – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

16. schvaluje podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu u osob …….. …………….. ,  ……….. 
…………………  na adrese ……………….  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města  
 

17. v záležitosti školských příspěvkových organizací: 

a) odvolává ředitelku Základní školy Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace Mgr. 
Jaroslavu Šimkovou k 30.09.2019 

b) rozhodla vyhlásit konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní 
školy Horažďovice, Blatenská 540,  příspěvková organizace ve znění dle přílohy, která je 
nedílnou součástí návrhu usnesení. Náležitosti vyhlášení konkursního řízení jsou stanoveny 
podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, 
v platném znění 

c) revokuje usnesení z 58. jednání RM, bod 35. c), ze dne 08.04.2013 

d) rozhodla, že na místo ředitelů školských příspěvkových organizací bude konkurs vyhlášen vždy 
v průběhu posledních 6 měsíců před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě 
ředitele školy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

18. schvaluje poskytnutí dotace ZKD Sušice, náměstí Svobody 135,  Sušice, IČO: 00031968 na podporu 
financování prodejny v Třebomyslicích, a to úhradu nákladů spotřeby energie, vodné a stočné, mzdy 
prodavačky ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

19. v záležitosti veřejné zakázky „Ostrov objevů – ekovýchovná zahrada KMŠ Horažďovice v přírodním stylu“ 
bere na vědomí rozhodnutí zadavatele Křesťanské mateřské školy DUHA, Horažďovice, příspěvková 
organizace o výběru nejvhodnější nabídky Šumavské zahrady s.r.o., Pod Vodárnou 407, Janovice nad 
Úhlavou, IČO: 29112958 za nabídkovou cenu 486.931,30 Kč bez DPH (589.186,87 Kč vč. DPH) a 
schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 
20. souhlasí s realizací procesu komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Horažďovice 

prostřednictvím projektu Centra pro komunitní práci západní Čechy, Americká 29,  Plzeň, IČO  69461091, 
v partnerské spolupráci města Horažďovice a se zpracováním komunitního střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb pro toto území a schvaluje Prohlášení o partnerství – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
 

21. v záležitosti dotačního programu MV ČR: „Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a 
objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019“ pro město Horažďovice:    

a) rozhodla o přijetí nabídky One Key Four, s. r. o., Chudenická 1059/30,  Praha 10, IČO: 
06941079 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Vyhodnocení ohroženosti a tvorbu 
bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur z dotačního programu MV ČR“ zadávané dle § 
31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., za 
nabídkovou cenu  bez DPH  (není plátce DPH) v celkové výši 495.000  Kč 

b) schvaluje uzavření příslušné smlouvy o provedení „Vyhodnocení ohroženosti a tvorbu 
bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur z dotačního programu MV ČR“ se společností 
One Key Four, s. r. o., Chudenická 1059/30, Praha 10, IČO: 06941079 

c) pověřuje Ing. Michaela Formana, starostu města, podepisováním dokumentace a Františka 
Kříže, zaměstnance MěÚ, odboru kanceláře starosty, pracoviště bezpečnosti, OUI a krizového 
řízení jednáním se společností a organizováním plnění veřejné zakázky 



 4 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

22. v záležitosti opatření k ochraně osobních údajů schvaluje  uzavření smlouvy o dílo týkající se pověřence 
pro ochranu osobních údajů se společností Algotech a. s., Sokolovská 668/136 D,  Praha 8, IČO: 
24775487 s platností od 01.06.2019 na dobu neurčitou za cenu 61.200 Kč + DPH/rok – za realizaci 
usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ 
 

23. v záležitosti jmenování na místo vedoucí odboru správního Městského úřadu Horažďovice na návrh 
tajemnice MěÚ Horažďovice Ing. Ivany Duškové jmenuje Ing. Hanu Pavelcovou, vedoucí odboru 
správního Městského úřadu Horažďovice s platností od 01.07.2019 – za realizaci usnesení zodpovídá 
tajemnice MěÚ  
 

24. v záležitosti jmenování na místo vedoucí odboru živnostenského Městského úřadu Horažďovice na návrh 
tajemnice MěÚ Horažďovice Ing. Ivany Duškové jmenuje Ing. Jaroslavu Radovou, vedoucí odboru 
živnostenského Městského úřadu Horažďovice s platností od 01.07.2019 – za realizaci usnesení 
zodpovídá tajemnice MěÚ  
 

25. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Komušín – oprava vodní nádrže“ 
uzavřené se společností M BUILD s.r.o., Na Pakšovce 2022, Písek, jehož předmětem je změna rozsahu 
díla a navýšení ceny o 103.391,15 Kč + DPH a změna termínu plnění – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

26. schvaluje uzavření Městské knihovny Horažďovice vždy o letních prázdninách na přelomu července a 
srpna v trvání 2 týdnů a stálou, každoroční změnu provozní doby knihovny o  letních prázdninách dle 
předloženého návrhu – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna  
 

27. provádí rozpočtové opatření č. 5/2019, kterým se se zvyšují příjmy o 6.598.980 Kč a zvyšují výdaje o 
6.598.980 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční 
 

28. v záležitosti příspěvkových organizací: 

a) bere na vědomí protokol o kontrole - Křesťanská mateřská škola DUHA, Horažďovice, 
příspěvková organizace  (čj. MH/05300/2019) a Základní škola Horažďovice, Komenského 211, 
příspěvková organizace (čj. MH/5841/2019) 

b) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Křesťanská mateřská škola DUHA, 
Horažďovice, příspěvková organizace za rok 2018, IČO: 75005565 a ukládá  zisk ve výši 
2.293,03 Kč převést do rezervního fondu příspěvkové organizace 

c) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Mateřská škola Na Paloučku, 
Horažďovice, příspěvková organizace za rok 2018, IČO: 75005280 a ukládá  zisk ve výši 
33.024,43 Kč převést do rezervního fondu příspěvkové organizace 

d) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Základní škola Horažďovice, 
Komenského 211, příspěvková organizace za rok 2018, IČO: 75005271 a ukládá  zisk ve výši 
397.816,82 převést do rezervního fondu příspěvkové organizace 

e) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Základní škola Horažďovice, 
Blatenská 540, příspěvková organizace za rok 2018, IČO: 75005557 a ukládá  zisk ve výši 
219.962,74 Kč převést do rezervního fondu příspěvkové organizace 

f) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Základní umělecká škola 
Horažďovice, příspěvková organizace za rok 2018, IČO: 71294929 a ukládá ztrátu ve výši 
25.253,48 Kč pokrýt z prostředků rezervního fondu příspěvkové organizace tvořeného ze 
zlepšeného výsledku hospodaření z předchozích let 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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29. souhlasí s rozšířením realizačního týmu projektu „Městský úřad Horažďovice - Profesionalita s lidskou 
tváří II.“ o 1 osobu, externího evaluátora s termínem působení od 03.06.2019 do 28.06.2019 – za realizaci 
usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  
 

30. v záležitosti jednání RM  a ZM schvaluje:  
  termín jednání RM:  17.06.2019 ve 14:00 h 

     01.07.2019 ve 14:00 h 
     22.07.2019 ve 14:00 h 
     12.08.2019 ve 14:00 h 
     26.08.2019 ve 14:00 h 
     termín jednání ZM:                26.08.2019 ve 18:00 h  ve velké zasedací místnosti MěÚ 
 

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


