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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 19. jednání Rady města Horažďovice konaného  
 dne 12.08.2019 

 
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 18. schůze RM ze dne 22.07.2019 a plnění usnesení z 18. jednání RM ze dne 

22.07.2019  
 

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

a) revokuje usnesení z 18. jednání RM ze dne 22.07.2019, bod č. 30 

b) rozhodla o přijetí nabídky společnosti A-Z Energy Consult s.r.o., Žižkova 12, České Budějovice 
na zavedení energetického managementu na objektech čp. 1 – 3 v rámci projektu „Městský úřad 
Horažďovice - energetická opatření čp. 1, 2 a 3, Horažďovice“ v období 09/2019 – 12/2026 ve 
výši 151.000 Kč + DPH 

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

3. v záležitosti s „Revitalizace sídliště Šumavská - Pod Vodojemem“  doporučuje ZM:   

a) schválit zahájení prací spojených s realizací III. a IV. etapy stavby „Revitalizace sídliště 
Šumavská - Pod Vodojemem“ v roce 2020 ve výši 25.000 tis. Kč 

b) schválit podání žádosti o dotaci do programu Státního rozvoje bydlení s názvem Regenerace 
veřejných prostranství na sídlištích dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, pro rok 2020 pro III. a IV. etapu 

c) schválit aktualizaci Projektu s názvem „Regenerace sídliště Šumavská - Pod Vodojemem – III. a 
IV. etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako přílohy žádosti o 
dotaci 

d) schválit dofinancování Projektu s názvem „Regenerace sídliště Šumavská - Pod Vodojemem – III. 
a IV. etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů 
v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a v plné výši nákladů neuznatelných 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
4. v záležitosti „Modernizace a úpravy tréninkového travnatého hřiště“ odkládá rozhodnutí týkající se:  

a) výběru dodavatele realizace osvětlení tréninkového hřiště Lipky zadávaný dle § 31 výjimky pro 
veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. 

b) výběru dodavatele realizace terénních úprav a zřízení automatického zavlažovacího systému 
tréninkového hřiště Lipky zadávaný dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu 
z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. 

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

5. v záležitosti akce „ZŠ Blatenská – revitalizace školního areálu“ odkládá rozhodnutí týkající se: 

a) výběru dodavatele na zhotovení projektové dokumentace akce „ZŠ Blatenská – revitalizace 
školního areálu“ zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti 
zákona č. 134/2016 Sb. 

b) zahrnutí akce do návrhu rozpočtu na rok 2020 případně do rozpočtového provizoria 
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– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
6. v záležitosti přípravy vybraných staveb pro rok doporučuje ZM:   

a) schválit zahájení prací spojených s realizací  

- stavby „I/22 Horažďovice, průtah“ v roce 2020 ve výši max. 50.000 tis. Kč 
- stavby „Obnova a energetická optimalizace VO 2020 – II. etapa“ v roce 2020 ve výši max. 

5.500 tis. Kč 
b) schválit zařazení výdajů do návrhu rozpočtu r. 2020, příp. do rozpočtového provizoria: 

- max. 50.000 tis. Kč na realizaci stavby „I/22 Horažďovice, průtah“ 
- max. 5.500 tis. Kč na realizaci stavby „Obnova a energetická optimalizace VO 2020 – II. 

etapa“ 
c) schválit podání žádostí do relevantních dotačních titulů 

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

7. v záležitosti odprodeje pozemků společnosti Motosed s.r.o., Strakonice doporučuje ZM projednat a 
schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) a společností Motosed s.r.o., 
Heydukova 116, Strakonice (kupující) na odprodej  pozemků p.č. 1234/4, p.č. 1234/6 v k.ú. Zářečí u 
Horažďovic za kupní cenu ve výši 80.250 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje  a  majetku  města  

 
8. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy na nemovité věci mezi městem Horažďovice 

(prodávající) a ………….. ………., ………….   (kupující) na odprodej nově odděleného pozemku p.č. 284/2 
ostatní plocha o výměře 68 m2 odděleného z p.č. 284 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic za kupní cenu ve 
výši 14.435 Kč + náklady s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

9. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy na nemovité věci mezi městem Horažďovice 
(prodávající) a …………….. …………….. , …………….  (kupující) na odprodej nově odděleného pozemku 
p.č. 191/22 ostatní plocha o výměře 41 m2 odděleného z p.č. 191/4 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic za 
kupní cenu ve výši 10.385 Kč + náklady s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

10. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy na nemovité věci mezi městem Horažďovice 
(prodávající) a ……….. ……………… , …………………, ……………..  (kupující) na odprodej nově 
odděleného pozemku p.č. 1208/4 ostatní plocha o výměře 197 m2 odděleného z p.č. 1208/1 v k.ú. 
Veřechov za kupní cenu ve výši 34.390 Kč + náklady s prodejem související – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

11. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy na nemovité věci mezi městem Horažďovice 
(prodávající) a …… …………. , ………………….. , ……………. a ……. …………. , ……….. …………. , 
…………….  (kupující) na odprodej nově odděleného pozemku p.č. 508/5 ostatní plocha o výměře 79 m2 
odděleného z p.č. 508/1 a nově odděleného pozemku p.č. 554/2 ostatní plocha o výměře 28 m2 
odděleného z p.č. 554 vše v k.ú. Horažďovická Lhota za kupní cenu ve výši 20.890 Kč + náklady 
s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

12. v záležitosti narovnání majetkových vztahů v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic: 

a) revokuje usnesení ze 7. jednání RM ze dne 11.02.2019, bod č. 11 

b) schvaluje záměr odprodeje nově vzniklého pozemku p.č. 607/17 ostatní plocha jiná plocha o 
výměře 94 m2 odděleného z p.č. 225/1 a p.č. 607/1 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic a  nově 
vzniklého pozemku p.č. 607/19 ostatní plocha jiná plocha o výměře 6 m2 odděleného z p.č. 
607/19 a p.č. 624/6 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic za cenu 150 Kč/m2 pozemku + náklady 
s prodejem související 



 3 

c) doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice 
(prodávající) a……….. ……………. , ………… ……….. , …………………… (kupující) na odprodej 
nově vzniklých pozemků p.č. 607/17 a p.č. 607/19 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic za kupní 
cenu ve výši 19.840 Kč + náklady s prodejem související 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
13. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy mezi ……….. …………. a ………… 

………… , …………… ………… (první smluvní strana) a městem Horažďovice (druhá smluvní strana), kdy  
………………. převádí do vlastnictví města Horažďovice nově vzniklý pozemek p.č. 19/2 ostatní plocha o 
výměře 2 m2 oddělený z p.č. 19 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic a město Horažďovice převádí do 
podílového spoluvlastnictví ………..   a ……, Svaté Pole 13 nově vzniklý pozemek p.č. 277/12 ostatní 
plocha o výměře 8 m2 oddělený z p.č. 277/1 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic, s doplatkem ve výši 3.078 Kč 
+ náklady s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  
 

14. v záležitosti pozemků v tzv. proluce: 

a) revokuje usnesení 16. RM ze dne 17.06.2019, bod č. 2 a), b) 

b) schvaluje záměr odprodeje části pozemků p.č. 832/61 orná půda, p.č. 832/62 orná půda, p.č. 
832/87 orná půda o výměře cca 403 m2 v k.ú. Horažďovice pro ……….  a ……… …………., 
……………….. , …………………  za cenu 250 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související a 
pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje a 
vyhotovením geometrického plánu na oddělení pozemků pro prodej a oddělení přístupové cesty 
k ostatním pozemkům určeným pro zahrádky 

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

15. neschvaluje záměr odprodeje ani pronájmu  pozemků p.č. 1399/1 lesní pozemek o výměře 4 496 m2, p.č. 
1400/1 trvalý travní porost o výměře 4 478 m2, p.č. 1400/3 lesní pozemek o výměře 3 218 m2, p.č. 1400/4 
lesní pozemek o výměře 5 992 m2 v k.ú. Veřechov ………….. ……………… , ……………………. , 
……………………  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

16. v záležitosti žádosti ….. ……………. , ………………  schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 1576/3 
ostatní plocha o výměře 3 m2, části p.č. 1576/1 ostatní plocha o výměře cca 7 m2 a části p.č. 1543/1 
ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 9 m2 v k.ú. Veřechov za cenu 150 Kč/m2 pozemku + 
náklady s prodejem související, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním 
záměru odprodeje, vyhotovením geometrického plánu s tím, že cena za plán bude připočtena ke kupní 
ceně – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

17. schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 2273 ostatní plocha o výměře cca 78 m2 v k.ú. 
Horažďovice pro Spolek občanů Horažďovic – Předměstí za kupní cenu ve výši 150 Kč/m2 pozemku + 
náklady s prodejem související a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním 
záměru odprodeje a vyhotovením geometrického plánu na oddělení pozemku – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

18. schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 232/2 a části p.č. 223/1, díl „d“ o výměře cca 54 m2 v k.ú. 
Horažďovice za účelem zahrádky za cenu 9 Kč/m2/rok a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  
 

19. v záležitosti ukončení nájemního vztahu k části pozemků p.č. 232/2 a p.č. 223/1, díl „d“ v k.ú. 
Horažďovice: 

a) schvaluje ukončení nájemního vztahu k části pozemku p.č. 232/2 a části p.č. 223/1, díl „d“ o 
výměře cca 54 m2 v k.ú. Horažďovice k 31.08.2019 
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b) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice 
(pronajímatel) a ……. ……………  ………., ……………. , …………….  (nájemce) 

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

20. schvaluje uzavření dodatku č. 8 k pachtovní smlouvě mezi městem Horažďovice (propachtovatel) a 
společností VOD Svéradice, Svéradice 158 (pachtýř), kterým se z pachtu vyjímá část pozemku p.č. 526/9 
a část p.č. 1225 v k.ú. Komušín – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  
 

21. z důvodu připravované výstavby inženýrských sítí a komunikace v lokalitě na Loretě schvaluje výpověď 
z pachtu k 30.09.2020 mezi městem Horažďovice (propachtovatel) a pachtýři: 

a) Ladislavem Zochem, Palackého 823, Horažďovice 

b) Jiřím Doubkem st., Nábřežní 413, Horažďovice 

c) Jiřím Doubkem ml., Nábřežní 413, Horažďovice 

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

22. schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
inženýrské sítě k akci „Připojení rodinného domu čp. 1112 na podzemní komunikační vedení SEK 
v majetku společnosti  Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ mezi městem Horažďovice (strana 
povinná) a …………….. a …… ……….. , ……………, ………………  (strana oprávněná) za jednorázovou 
náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

 

23. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. IV-12-0014351/1/VB k akci „Veřechov, KT, pč. 74/1 – NN“ mezi městem Horažďovice (budoucí stana 
povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě 
plné moci společností ProjektEL s.r.o., Masarykova 436, Klatovy (budoucí strana oprávněná) – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

24. v záležitosti realizace stavby „KZL do KT_HORA, V1263 IE-12-0007082“: 

a) schvaluje užívání obslužných komunikací a cest na pozemcích p. č. 1671/15, 2679/1, 2805, 
1712/1, 1712/4, 2679/2, 2678, 1750/3, 1753/2, 1740/4, 1741, 2674/21, 2674/22, 2949/1, 2941/1, 
2941/3, 2979/1 a 2912/1 v k.ú. Horažďovice a parc. č. 203/4, 192, 191/1, 191/11, 191/6, 190, 189 
a 279 v k.ú. Svaté Pole, na kterých jsou umístěny účelové komunikace a p. č. 1631, 2683/2, 
2688, 1782/35 a 1782/45, 2856, 2924 a 2892/1 v k.ú. Horažďovice, které jsou pronajaty pro 
zemědělské účely, vše pro dopravu materiálu a pracovníků souvisejících s realizací stavby „KZL 
do KT_HORA, V1263 IE-12-0007082“ 

b) schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách užívání pozemku a stavby mezi městem Horažďovice 
a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín   

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

25. souhlasí s úplnou uzavírkou účelové komunikace na pozemku p.č. 2912/1 v k.ú. Horažďovice z důvodu 
realizace stavby polní cesty RCH 1 v termínu od 02.09.2019 do 31.10.2019 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 

26. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. ..  (2+1), ………………. , Horažďovice na dobu dvou let 
s platností od 01.09.2019 do 31.08.2021 za nájemné ve výši 42,25 Kč/m2 ….. ………………. , 
………………… , ……………..  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   
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27. schvaluje pronájem bytu č. …  (0+1), …………………. , Horažďovice …………… …………… , 
…………………. , …………….  na dobu určitou od 01.09.2019 do 29.02.2020 za nájemné ve výši 42,92 
Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   
 

28. provádí rozpočtové opatření č. 9/2019, kterým se  zvyšují příjmy o 1.390.150 Kč a zvyšují výdaje o 
1.390.150 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  
 

29. v  záležitosti  rozpočtu města na rok 2019 doporučuje ZM: 

a) schválit  čerpání rozpočtu k 30.06.2019 

b) vzít na vědomí rozpočtová opatření roku 2019 číslo 1/2018-9/2019 

c) schválit rozpočtové opatření č.10/2019, kterým se  zvyšují příjmy o 702.950 Kč a zvyšují výdaje o 
702.950 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 
 

30. v záležitosti poskytování zvýhodněných půjček z FRB doporučuje ZM: 

a) schválit Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných úvěrů z Fondu rozvoje 
bydlení města Horažďovice ze dne 06.08.2019 s návrhem komise na poskytnutí úvěru panu …… 
………….., ……………….., ………….. ve výši 100 tis. Kč se splatností 5 let a úrokovou sazbou 
1,0 % p.a., panu ……….. …………. , ………………. , ……………….. , ve výši 70 tis. Kč se 
splatností 4 roky a úrokovou sazbou 1,5 % p.a. a paní ………………. …………….. ,…………… 
…., …………….. , ve výši 100 tis. Kč se splatností 5 let  a úrokovou sazbou 1,0 % p.a 

b) schválit v období od 01.01.2020 do 31.12.2020 navýšení prostředků Fondu rozvoje bydlení podle 
potřeby maximálně o 500.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 
 

31. schvaluje poskytnutí dotace spolku Junák – český skaut, středisko Prácheň, z. s., Horažďovice, IČO: 
43312161 ve výši 11.551 Kč na rekonstrukci klubovny účelově na horkovzdušná kamna a příslušenství 
pro jejich zapojení a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   
 

32. v záležitosti poskytnutí dotace: 

a) schvaluje poskytnutí dotace na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze 
státního rozpočtu městu Horažďovice z Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón na rok 2019 ze dne 19.07.2019, č.j. MK 52674/2019 OPP 
………….. ………….. , ……………., ……………………… ve výši 45.000 Kč na financování opravy 
oken v uliční fasádě v 1.NP a výměny dveří do nebytových prostor 1.NP na objektu městského 
domu čp. 46, Havlíčkova ulice, rejstříkové č. 10394/4-4853 ÚSKP a uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

b) schvaluje uzavření  veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 9.142 Kč z rozpočtu 
města mezi městem Horažďovice a…………… …………. , …………… , …………….. na základě 
rozhodnutí ZM Horažďovice, usnesení číslo 11 b) ze dne 03.06.2019 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

33. v záležitosti využití sběrného dvora:  

a) schvaluje pro obec Olšany možnost využití služeb sběrného dvoru za stejných podmínek, za 
jakých využívají sběrný dvůr občané obcí Slatina a Střelské Hoštice 

b) doporučuje ZM (v případě zájmu obce Olšany) schválit Smlouvu o spolupráci obcí při využití 
sběrného dvora odpadů uzavřenou mezi městem Horažďovice a obcí Olšany 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  



 6 

34. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Certifikaci systému managementu úřadu dle 
požadavků ISO 9001:2016 a ISO/IEC 27001:2014“ se společností  QES Cert s.r.o., Jablonecká 322/72,  
Praha 9, IČO: 01622846 – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

35. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Třebomyslice, rekonstrukce čp. 1“ 
uzavřené se společností STAFIS – KT s.r.o., Pačejov – nádraží 74, jehož předmětem je změna termínů 
plnění – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

36. v záležitosti realizace stavby „Spolupráce na zlepšení využití hlízové šťávy pro výrobu krmiv“ doporučuje 
ZM: 

a) schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě vlastníků nemovitostí o společném postupu při realizaci stavby 
„Spolupráce na zlepšení využití hlízové šťávy pro výrobu krmiv“ mezi městem Horažďovice a 
společností Lyckeby Amylex, a.s., Strakonická 946, Horažďovice, jejímž předmětem je změna 
dohody o postupu a finančním vypořádání investice společnosti Lyckeby Amylex, a.s. do ČOV 
Horažďovice 

b) schválit Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na části pozemků a staveb mezi městem 
Horažďovice a společností Lyckeby Amylex, a.s., Strakonická 946, Horažďovice 

c) schválit Kupní smlouvu mezi městem Horažďovice a společností Lyckeby Amylex, a.s., 
Strakonická 946, Horažďovice, jejímž předmětem je prodej kalolisu vč. příslušenství do majetku 
společnosti Lyckeby Amylex, a.s, 

d) schválit Smlouvu o nájmu technologie mezi městem Horažďovice a společností Lyckeby Amylex, 
a.s., Strakonická 946, Horažďovice, jejímž předmětem je pronájem technologie na čištění 
nadlimitních odpadních vod městem Horažďovice 

e) schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu vodohospodářského majetku ve vlastnictví města 
Horažďovice mezi městem Horažďovice a společností ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České 
Budějovice, jejímž předmětem je pronájem technologie na čištění nadlimitních odpadních vod 
společností ČEVAK, a.s. 

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

37.  schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „ČOV Horažďovice – úprava kalového hospodářství“ 
uzavřené mezi městem Horažďovice (objednatel) a společností ENVI-PUR s.r.o., Na Vlčovce 13/4, Praha 
6-Dejvice, IČO: 25166077. Předmětem dodatku je změna ceny díla a uplatnění smluvní pokuty za 
nesplněný termín dokončení díla – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

 
38.  v bytových záležitostech: 

a) schvaluje pronájem obecního bytu č….(2+1), …………… , Horažďovice …………… ………….., 
……………….. , …………….  s platností od 01.09.2019 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 
41,59 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2019 ve výši 5,80 Kč/m2 

b) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu obecního bytu č. .. (2+1), ………….. , 
Horažďovice s ………. …………….  ke dni 31.08.2019 

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

39. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. ..  (2+1), …………… , Horažďovice s 
………… ……………….  ke dni 31.08.2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
  

40. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu v DPS č. .. (1+1), ………………., 
Horažďovice s ……….. …………….  ke dni 31.08.2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  
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41. doporučuje ZM schválit program 5. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu: Lenku Ondrejičkovou, 
Jana Buriánka a návrhovou komisi: Mgr. Karla Zrůbka, Josefa Růtu  – za realizaci usnesení zodpovídá 
starosta města  

 
42. v záležitosti akce „III/18614 Horažďovice – Třebomyslická ulice“:  

a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka Stavitelství Kamínek s.r.o., Líšťany 11, 
Líšťany, IČO: 26021471 na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle 
zákona č. 134/2016 Sb. ve zjednodušeném podlimitním řízení za nabídkovou cenu 27.987.059,56 
Kč bez DPH (33.864.342,07 Kč vč. DPH), z toho náklady města Horažďovice jsou 17.481.399,56 
Kč bez DPH (21.152.493,47 Kč vč. DPH) a náklady Správy a údržby silnic Plzeňského kraje jsou 
10.505.660 Kč bez DPH (12.711.848,60 Kč vč. DPH) 

b) schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo  

c) schvaluje financování výdajů ve výši 5.021.500 Kč převodem z investiční rezervy, který je 
součástí rozpočtového opatření č. 9 

d) ukládá zbývající výdaje města Horažďovice ve výši 16.130.994 Kč zahrnout do návrhu rozpočtu 
pro rok 2020, případně do rozpočtového provizoria 

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

43. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
  termíny jednání RM:  26.08.2019 ve 14:00 h 

                                              16.09.2019 ve 14:00 h 
     30.09.2019 ve 14:00 h 
     21.10.2019 ve 14:00 h 
 
     termín jednání ZM:                26.08.2019 v   18:00 h  ve velké zasedací místnosti MěÚ 
 
 

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


