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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 17. jednání Rady města Horažďovice konaného  
 dne 01.07.2019 

 
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 16. schůze RM ze dne 17.06.2019 a plnění usnesení z 16. jednání RM ze dne 

17.06.2019  
 

2. v záležitosti akce „ZŠ Blatenská - revitalizace školního areálu“: 

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zpracovatele 
projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné 
zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. s tím, že prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek do 31.07.2019 

b) schvaluje seznam potencionálních uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky rozšířený o 
jednoho  

c) stanovuje hodnotící komisi ve složení dle předloženého návrhu 

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

3. v záležitosti odprodeje části st.p.č. 1/2 zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu garáží bez č.p./č.e., 
st.p.č. 7/3 zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu čp. 1079 v k.ú. Horažďovice: 

a) schvaluje záměr odprodeje části st.p.č. 1/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 380 m2 
včetně objektu garáží bez č.p./č.e., st.p.č. 7/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 264 m2 
včetně objektu čp. 1079 v k.ú. Horažďovice jako celek za účelem zřízení a provozování pivovaru  

b) pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje a 
vyhotovením geometrického plánu na oddělení st.p.č. 1/2 v k.ú. Horažďovice pod objektem garáží 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
4. schvaluje záměr odprodeje pozemků st.p.č. 317/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 155 m2 včetně 

nemovitosti čp. 1080, p.č. 2205/1 zahrada o výměře 1 183 m2 v k.ú. Horažďovice včetně zřízení 
služebnosti inženýrské sítě pro ……………. …………….., …………….. , ……………..  za kupní cenu 
1.200.000 Kč + náklady s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

 

5. v záležitosti záboru části p.č. 36/5 a p.č. 36/1 v k.ú. Boubín schvaluje záměr odprodeje části pozemků 
p.č. 36/5 a části p.č. 36/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Boubín za cenu 150 Kč/m2 pozemku + náklady 
s prodejem související …………. ………….. , ……………….. a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru odprodeje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

 
6. v záležitosti  žádosti společnosti GridServices s.r.o., Brno: 

a) schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 1161/2 ostatní plocha o výměře cca 234 m2 v k.ú. 
Horažďovice pod vysokotlakou regulační stanicí plynu včetně oplocení s tím, že žadatel nechá 
vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku a zpracovat znalecký posudek na ocenění 
pozemku v ceně tržní v místě a čase obvyklé, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města zveřejněním záměru odprodeje včetně zřízení věcného břemene 
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b) schvaluje záměr zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v právu vstupovat a vjíždět 
dopravními prostředky na část služebného pozemku za jednorázovou náhradu dle usnesení 15. 
RM, bod č. 9 s tím, že žadatel vyhotoví geometrický plán pro zřízení věcného břemene. 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
7. v záležitosti dopravního značení ulic Ševčíkova, Havlíčkova a Prácheňská:    

a) schvaluje doplněnou úpravu dopravního značení ulic Ševčíkova, Havlíčkova a Prácheňská 

b) schvaluje nákup 3 parkovacích automatů a dopravního značení 

c) schvaluje financování akce „Úprava dopravního značení historického centra“ ve výši 498.000 Kč 
převodem z investiční rezervy, které bude zahrnuto do rozpočtového opatření číslo 7 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku  města  
 
8. v záležitosti pronájmu části pozemků p.č. 1780/4, p.č. 1775/9 v k.ú. Horažďovice: 

a) revokuje usnesení 15. RM ze dne 03.06.2019, bod č. 11 

b) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu mezi městem Horažďovice 
(pronajímatel) a Zdeňkem Herzigem, Blatenská 314, Horažďovice (nájemce) k 30.09.2019 s tím, 
že pozemky budou vyklizené 

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

9. v záležitosti umístění tlakové nádoby ve vodoměrné šachtě k čp. 1110  na pozemku č. 1148/33 v k. ú. 
Horažďovice: 

a) schvaluje umístění tlakové nádoby ve vodoměrné šachtě dle žádosti …………. …………… , 
…………….., ……………..  s tím, že bude uzavřena nájemní smlouva s podmínkami, že 
vodovodní přípojka bude odpojena od vnitřního rozvodu domu, zaplombována a nebude zde 
umísťován pojistný ventil. 

b) ukládá MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku zveřejnit záměr pronájmu a předložit RM 
nájemní smlouvu k projednání  

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

10. souhlasí s uložením kabelů NN do pozemku města p. č. 1543/1 v k. ú. Veřechov a s povolením zvláštního 
užívání místní komunikace inv.č. 53c-07 na p.č. 1543/1 v k.ú. Veřechov, v úseku dle doložené situace, 
z důvodu umístění zemního kabelu NN do silničního pozemku dle žádosti společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupené společností ProjektEl, s.r.o., Masarykova 436, Klatovy, v rámci akce „Veřechov, KT, p.č. 
74/1 – NN“, 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 2,0 m od nivelety komunikace a v celé šíři 
pozemku, před záhozem kabelů bude protokolárně provedena kontrola pracovníkem MěÚ, odboru 
investic, rozvoje a majetku města, 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  
 

11. neschvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího stání před čp. 786 pro osobní automobil SPZ …………. dle 
žádosti …………….. ………….. , …………….., ……………….  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

12. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. ..  (2+1), …………… , Horažďovice 
s ………… ………………..  ke dni 31.07.2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
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13. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. ..  (2+1), ………….. , Horažďovice s 
……………….. ……………….  ke dni 30.06.2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

14. schvaluje pronájem pozemku p. č. 1130/11 v k. ú. Zářečí u Horažďovic (skatepark) za účelem pořádání 
hudební akce dne 27.07.2019 s podmínkou, že odpovědnost za případné škody na osobách či majetku 
přebírá organizátor a schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a 
………………..  ………….. , ……………….  (nájemce) za nájemné ve výši 1.000 Kč – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   
 

15. schvaluje poskytnutí dotace spolku Svatojánci z.s., Hrádek 36, IČO: 03749193 ve výši 5.000 Kč na 
financování materiálu pro činnost spolku – volnočasového klubu a dílen pro rodiče s dětmi a schvaluje 
uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK   
 

16. u příspěvkové organizace ZŠ Blatenská: 

a) souhlasí s dofinancováním projektu Učebna fyziky ve výši 147.545,07 Kč, z toho z fondu investic 
ve výši 32.199,70 Kč (způsobilé investiční výdaje – spoluúčast 5 %), z rezervního fondu ve výši 
66.945,37 Kč (způsobilé neinvestiční výdaje – spoluúčast 5 %) a ve výši 48.400 Kč 
z neinvestičního příspěvku roku 2018 (nezpůsobilé neinvestiční výdaje) 

b) schvaluje odpisový plán pořízeného dlouhodobého hmotného majetku – schodolez v pořizovací 
hodnotě 90.850 Kč, s dobou odpisování 20 let (CZ-CPA 28.22.18), katedra profesora s dřezem 
v pořizovací hodnotě 43.716,09 Kč, s dobou odpisování 20 let (CZ-CPA 31.01.12), interaktivní 
tabule, projektor, rozhraní obsahující generátor signálu v pořizovací hodnotě 150.524 Kč, s dobou 
odpisování 8 let (CZ-CPA 26.40.34), učebna fyziky v pořizovací hodnotě 358.904 Kč, s dobou 
odpisování 80 let (CZ-CPA 12.63.11) 

c) bere na vědomí navýšení odpisového plánu na rok 2019, příspěvková organizace bude krýt ze 
schváleného neinvestičního příspěvku 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

17. souhlasí s podáním žádosti o podporu projektu „Šablony II OP VVV“ Základní školy Horažďovice, 
Blatenská 540, příspěvková organizace, IČO: 75005557 do programu Operační program Výzkum, vývoj a 
vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_18_063 Šablony II v prioritní ose 3 Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  

18. schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu 
„Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019“ ve výši 
20.000 Kč na projekt „Slavnosti Kaše 2019 a Den seniorů 2019“ a schvaluje přijetí účelové finanční dotace 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

19. provádí rozpočtové opatření č. 7/2019, kterým  se zvyšují příjmy o 60.000 Kč a zvyšují výdaje o 60.000 
Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

20. v záležitosti změny dispozičního oprávnění k provádění řídící kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. 
schvaluje dispoziční oprávnění k provádění řídící kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. uvedené v 
Dodatku č. 6, který mění v plném znění přílohy č. 1 směrnice č. 7/2014 o finanční kontrole z 17.12.2014 – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   
 

21. schvaluje Dodatek č. 111 ke smlouvě o komplexním zabezpečení likvidace komunálních odpadů pro 
město Horažďovice od 01.07.2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  
 

22. v záležitosti kácení zeleně:  
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a) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks borovice u komunikace do Horažďovické Lhoty na 
pozemku p. č. 462/5 v k. ú. Horažďovická Lhota 

b) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks jasanu u stezky pod jatkami na pozemku p. č. 2680/1 v k. 
ú. Horažďovice 

c) schvaluje  kácení 200 m2 náletových dřevin u „malého obchvatu“ nad parkem Tržiště na 
pozemku p.č. 238/6 a 238/64 v k. ú. Horažďovice 

d) schvaluje  kácení 1 ks lípy a 1 ks jasanu u knihovny v Komušíně na pozemku p. č. 79 v k. ú. 
Komušín 

e) schvaluje kácení 2 ks smrku, 1 ks břízy v sídlišti Šumavská na pozemku p.č. 832/22 v   k. ú. 
Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
 

23. v souvislosti s vyhlášením konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy 
Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace:  

a) jmenuje konkursní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o 
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění v tomto složení: 
předseda -  ………………. ……………… - zástupce zřizovatele, členové: ………… ……………. - 
zástupce zřizovatele, …………….. …………….. – zástupce Krajského úřadu Plzeňského 
kraje,……………. ……………. – školní inspektor Plzeňského inspektorátu České školní inspekce,  
…………… …………………. - zástupce pedagogických pracovníků školy,……………. 
………………. – zástupce školské rady, ……………… ……………… – vedoucí krajského 
pracoviště NIDV Plzeň, ……………. …………………..– vedoucí pracoviště Plzeň-město, 
Pedagogicko-psychologická poradna 

b) pověřuje …….. ……………….   , pracovnici odboru PPŠK, funkcí tajemnice konkursní komise 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

24. schvaluje poskytnutí dotace spolku Ševčíkův institut, z.s., Praha 4, IČO: 07937156 ve výši 50.000 Kč na 
financování Ševčíkovy akademie a festivalu Otakara Ševčíka a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 
 

25. bere na vědomí Evaluační zprávu klíčové aktivity tvorby Strategického plánu rozvoje města v rámci 
projektu „Městský úřad Horažďovice - Profesionalita s lidskou tváří II.“  – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města a tajemnice MěÚ  

 
26. schvaluje pronájem části pozemku p.č. 32/1 ostatní plocha zeleň o výměře 250 m2 v k.ú. Horažďovice za 

cenu 4 Kč/m2/rok od Římskokatolické farnosti Horažďovice a uzavření nájemní smlouvy mezi 
Římskokatolickou farností Horažďovice, Mírové náměstí 10, Horažďovice (pronajímatel) a městem 
Horažďovice (nájemce) s účinností od 01.07.2019 na dobu neurčitou – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

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

     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.  
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      starosta města                místostarostka města   


