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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 20. jednání Rady města Horažďovice konaného  
 dne 26.08.2019 

 
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 19. schůze RM ze dne 12.08.2019 a plnění usnesení z 19. jednání RM ze dne 

12.08.2019  
 

2. v  záležitosti akce „Zámek Horažďovice – rekonstrukce ÚT“:  

a) odkládá rozhodnutí týkající se nabídky společnosti ŠTROB &, spol. s r.o., Senovážné nám. 7, 
České Budějovice, IČO: 14498758 na zhotovení projektové dokumentace akce, zadávané dle § 
31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., za 
nabídkovou cenu 787.000 Kč bez DPH (952.270 Kč vč. DPH) za vypracování projektové 
dokumentace a jednotkovou cenu 500 Kč bez DPH/hod. (605 Kč vč. DPH/hod.) a 1080 Kč bez 
DPH/cesta (1306,80 Kč vč. DPH/cesta) za výkon autorského dozoru projektanta  

b) odkládá zařazení výdajů  ve výši 995.558 Kč do návrhu rozpočtu na rok 2020 případně do 
rozpočtového provizoria 

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

   

3. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Snížení energetické náročnosti BD 783-784 Mayerova 
ulice a BD 787-788 ulice Pod Vodojemem, Horažďovice“ mezi městem Horažďovice (objednatel) a 
společností Stavební společnost H a T spol. s.r.o., Komenského 373, Strakonice, IČO: 45023522 
(zhotovitel), jehož předmětem je změna ceny díla (snížení) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  
 

4. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě týkající se zvýšení výměry pronajatých nebytových 
prostor o prostory kanceláře, soc. zařízení a lodžie v prvním nadzemním podlaží domu čp. 1061, 
Palackého ulice, Horažďovice na 758,20 m2  mezi  Oblastní charitou Horažďovice, Palackého 1061, 
Horažďovice (nájemce) a městem Horažďovice (pronajímatel) s platností od 01.09.2019 za nájemné ve 
výši 306, 30 Kč/m2/rok – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 

5. v záležitosti dlužného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu bere na vědomí 
pohledávku za dlužníky ………….. a ……….. …………… , nájemci bytu č. ., ………………. , …………..  ve 
výši 665,53 Kč z důvodu osvobození dlužníků od placení pohledávek zahrnutých do splněného oddlužení 
v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny s tím, že pohledávka bude vedena na podrozvahovém účtu 
města – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
6. v záležitosti konkurzního řízení:  

a) bere na vědomí zápis z konkurzního řízení na místo ředitelky Základní školy Horažďovice, 
Blatenská 540, příspěvková organizace ze dne 21.08.2019 

b) jmenuje s účinností od 01.10.2019 Mgr. Jaroslavu Šimkovou, Palackého 933, Horažďovice 
ředitelkou Základní školy Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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7. souhlasí s užíváním části nebytových prostor v Křesťanské MŠ DUHA a souhlasí s předloženou 
„Smlouvou o užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi Křesťanskou MŠ DUHA a Josefem 
Chalupným, Komenského 951, Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

 
8. schvaluje vstupné ve výši 180 Kč na Adventní koncert Mariana Vojtka v Kostele sv. Petra a Pavla – za 

realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

9. jmenuje Mgr. Radku Kočí a PhDr. Zdeňka Polanského členy pracovní skupiny pro Program regenerace 
Městské památkové zóny Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 
 

10. souhlasí s uzavřením max. osmi dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se členy jednotky JPO 
III Horažďovice v rozsahu maximálně 300 hodin na opravu velkoobjemových kontejnerů ze sběrného 
dvora – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty a MěÚ, odbor životního prostředí  
 

11. ve smyslu ustanovení odstavce 2, písmeno d),  § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích vydává nařízení  
č. 1/2019 o vymezení oblastí města Horažďovice, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu 
sjednanou v souladu s cenovými předpisy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, starosta města  
 

12. schvaluje Ceník parkovného za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních 
komunikacích v Horažďovicích – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města  

 
13. pověřuje  starostu města  Ing. Michaela Formana k výkonu  působnosti statutárního zástupce města ve 

věci dojednávání, uzavírání a podepisování smluv v samostatné působnosti města do celkové výše plnění 
v jednotlivém případě 50.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  
 

14. schvaluje zvláštní užívání veřejného prostranství v zámeckém parku – parkán pro svatební obřad a 
hostinu dne 21.09.2019 v rozsahu 1.000 m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

15. schvaluje zvláštní užívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí v Horažďovicích dne 09.09.2019  
pro pořádání promo roadshow „Zaostři na vlastní oči“ pro klatovskou firmu Rodenstock vyrábějící brýlové 
čočky – cca 20 m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

16. schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce (výpůjčce) mezi městem Horažďovice a ČVUT Praha zastoupené 
firmou MOB-Bars, s.r.o., IČO: 05329132 a pověřuje Františka Kříže, pracovníka bezpečnosti a krizového 
řízení, odbor kanceláře starosty, společně s vedoucí TS Horažďovice Marcelou Benešovou a vedoucím 
strážníkem městské policie Pavlem Bláhou realizací projektu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor kanceláře starosty  
 

17. schvaluje uzavření servisní smlouvy mezi městem Horažďovice a firmou TechTop CZ, s.r.o., Domažlice, 
IČO: 25220055 na provedení servisní prohlídky 4 ks sekčních vrat na hasičské zbrojnici v Horažďovicích – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  
 

18. v záležitosti kácení zeleně bere na vědomí havarijní kácení 1 ks jasanu na „starém“ hřbitově na pozemku 
p. č. 175/2 v k. ú. Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
 

19. schvaluje uzavření smlouvy mezi firmou LYCKEBY AMYLEX a.s., Strakonická 946, Horažďovice, IČO: 
49790340 (dárce) a městem Horažďovice (obdarovaný) na poskytnutí peněžního daru ve výši 50.000 Kč 
na financování základních a mateřských škol  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

20. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
   termíny jednání RM:  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 
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 Ing. Michael Forman v.r.       Ing. Hana Kalná v.r.  
      starosta města                místostarostka města   


