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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 28. jednání Rady města Horažďovice konaného  
 dne 13.01.2020 

 
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 27. schůze RM ze dne 16.12.2019 a plnění usnesení z 27. jednání RM ze dne 

16.12.2019  
 

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

3. schvaluje podání žádostí o dotace na akce:  

a) „Horažďovice – oprava čp. 19“ do programu Plzeňského kraje s názvem „Obnova původního 
řešení nemovitostí a drobných staveb na území památkových rezervací a zón 2020“ 

b) „Babín – oprava kaple“ do programu Plzeňského kraje s názvem „Záchrana a obnova staveb 
drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu 2020“ 

c) „Komušín – rekonstrukce obecního domu čp. 69 “ do programu Plzeňského kraje s názvem 
„Program stabilizace a obnovy venkova PK 2020“ 

d) „Zámek – restaurování maleb ve věži“ do programu Plzeňského kraje s názvem „Zachování a 
obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
4. v záležitosti akce „Rekonstrukce elektroinstalace školských staveb, Horažďovice“: 

a) přijímá nabídku Ing. Ladislava Hanuše, Boženy Němcové 899, Strakonice, IČO: 02013631 na 
zhotovení projektové dokumentace výše uvedené akce, zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné 
zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu 1.149.000 
Kč bez DPH (1.390.290 Kč vč. DPH) za vypracování projektové dokumentace a jednotkovou 
cenu 600 Kč bez DPH/hod. (726 Kč vč. DPH/hod.) a 750 Kč bez DPH/cesta (907,50 Kč vč. 
DPH/cesta) za výkon autorského dozoru projektanta a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o 
dílo 

b) ukládá s ohledem k termínům plnění výdaje ve výši 1.000.000 Kč zahrnout do návrhu rozpočtu 
na rok 2020. Zbývající výdaje ve výši 499.190 Kč zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok 2021 

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

5. v záležitosti akce „Snížení energetické náročnosti DPS 1061, Horažďovice“: 

a) rozhodla o vyloučení společnosti Stavební společnost H a T, spol. s r.o., Komenského 373, 
Strakonice, IČO: 45023522 z podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle zákona 
č. 134/2016 Sb. ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 48 odst. 3 ZZVZ z důvodu 
neprokázání složení jistoty požadované v zadávacích podmínkách 

b) rozhodla o zrušení  veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb. ve 
zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. b) ZZVZ z důvodu, že 
zadavatel obdržel pouze jednu nabídku účastníka, kterému zanikne účast v zadávacím řízení po 
jeho vyloučení (nebude tedy žádný účastník, se kterým by bylo možné podepsat smlouvu) 
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– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

6. v záležitosti žádosti ……….. …………. neschvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 3175 ostatní plocha 
jiná plocha o výměře 277 m2 v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

7. schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 2821/3 ostatní plocha o výměře cca 26 m2 v k.ú. 
Horažďovice (dle zákresu) pro ……….. ………. a  ………. ……… , ………………. , ……………..  za cenu 
250 Kč/m2 + náklady s prodejem související, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru odprodeje části pozemku a vyhotovením geometrického plánu s tím, že cena za 
geometrický plán bude připočtena ke kupní ceně – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

 
8. v záležitosti kabelového vedení: 

a) schvaluje uložení zemního kabelového vedení 22 kV v délce 15 m v pozemcích p.č. 1502/3, p.č. 
2654/2, p.č. 2654/4 v k.ú. Horažďovice 

b) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-0015756/SOBS VB/2 k akci „Horažďovice, KT, Strakonická, Atrium – VN“ mezi 
městem Horažďovice (budoucí 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 (budoucí oprávněná) 

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

9. nesouhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace inv.č. 28c-03 – parkoviště na p.č. 209/1 
v k.ú. Horažďovice při ulici Hollarova v Horažďovicích z důvodu zřízení vyhrazeného parkovacího místa 
pro vozidlo RZ: ………….., které přepravuje osobu těžce pohybově postiženou – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

10. souhlasí s podnájmem nebytových prostor Mayerova 262, Horažďovice společnosti Vebor - krmiva s.r.o. 
s platností od 06.01.2020 na dobu neurčitou  za podmínky, že budou respektována ustanovení nájemní 
smlouvy ze dne 31.03.2016 a bude doložena podnájemní smlouva o podnájmu nebytových prostor mezi 
Vebor - trading s.r.o., Budětice 30, Sušice, IČO: 28015339 (nájemce) a Vebor - krmiva s.r.o., Budětice 30, 
Sušice, IČO: 29163714 (podnájemce) jako příloha k platné nájemní smlouvě – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

11. revokuje usnesení 27. RM ze dne 16.12.2019, bod č. 10 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  
 

12. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. .. (2+1), …………….., Horažďovice manželům …………. a 
……. …………….. , na dobu dvou let s platností od 01.02.2020 do 31.01.2022 za nájemné ve výši 42,25 
Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

13. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (2+1), ……………. , Horažďovice 
s ………. …………….  ke dni 31.01.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města  
 

14. provádí rozpočtové opatření č. 17/2019, kterým se zvyšují příjmy o 250.000 Kč a zvyšují výdaje o 250.000 
Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

15. schvaluje  uplatnění valorizace nájemného z nebytových prostor v roce 2020 ve výši 2,8 % – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

16. v záležitosti  nákupu elektřiny: 

a) schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů – nákup 
elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno na roky 2021-2022 mezi městem 
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Horažďovice a společností FIN-servis, a.s., se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, IČO 
26439573, za cenu 17.545 Kč včetně DPH 

b) schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání mezi  městem Horažďovice a  
příspěvkovými organizacemi: Základní škola Horažďovice, Komenského 211, příspěvková 
organizace – IČO: 75005271, Základní škola Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková 
organizace – IČO: 75005557, Křesťanská mateřská škola DUHA, Horažďovice, příspěvková 
organizace – IČO: 75005565, Mateřská škola Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková 
organizace – IČO: 75005280 v souladu s § 9, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek za účelem centralizovaného zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou 
dodávky kupované na komoditních burzách ve smyslu § 64, písm. c) výše uvedeného zákona 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   
 

17. v záležitosti poskytnutí dotace doporučuje ZM schválit: 

a) dotaci Oblastní charitě Horažďovice, IČO: 66344999 ve výši 125.000 Kč na provoz občanské 
poradny v roce 2020  

b) uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   
 

18. schvaluje podání žádosti na MPSV ČR o dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností 
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2020 a podání žádosti o dotaci na výkon sociální práce v roce 
2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

19. 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. 8, který doplňuje přílohu č. 1 směrnice č. 7/2014 o finanční kontrole z 17.12.2014 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

20. souhlasí s podáním žádosti o  dotaci Základní školy Horažďovice, Komenského 211, příspěvková 
organizace na realizaci projektu „Revitalizace zahrady při ZŠ Komenského v Horažďovicích v přírodním 
stylu“ do výzvy č. 7/2019 vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu 
životního prostředí v rámci Národního programu Životní prostředí do maximální výše podpory 500.000 Kč 
s podmínkou, že předložený navržený projekt bude aktualizován (redukce trvalek, cibulovin a keřů, vyjmutí 
prostoru před hlavním vchodem do školy) a opětovně předložen RM před podáním žádosti ke schválení – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 
21. v záležitosti dotačního programu města Horažďovice: 

a) schvaluje Pravidla dotačního programu města Horažďovice pro rok 2020 – „Podpora 
volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2020“ 

b) ukládá Pravidla dotačního programu zveřejnit na úřední desce 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

22. schvaluje uzavření Dodatků č. 112 – 117 ke smlouvě o komplexním zabezpečení likvidace komunálních 
odpadů pro město Horažďovice a přílohu č. 8 ke smlouvě o provozování sběrného dvora pro město 
Horažďovice pro rok 2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  
 

23. v záležitosti kácení zeleně: 

a) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks javoru v parku Ostrov na pozemku p.č. 1083/1 v k.ú. Zářečí 
u Horažďovic 

b) neschvaluje kácení břečťanu u hradební zdi u čp. 66 na pozemku p. č. 3175 v k.ú.  Horažďovice 

c) neschvaluje kácení 2 ks lip v Tyršově ulici na autobusovém nádraží na pozemku p. č. 2780/2 
v k. ú. Horažďovice 
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– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
 

24. souhlasí s rozšířením zadání rozsahu úprav o přemístění školní družiny do přístavby pavilonu dílen a 
zřízení přístavby tělocvičny s malým sálem v rámci projektu „ZŠ Blatenská - revitalizace  školního areálu“ – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
   

25. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
 termíny jednání RM:       27.01.2020 ve 14:00 h 
.      10.02.2020 ve 14:00 h 
     24.02.2020 ve 14:00 h 
     09.03.2020 ve 14:00 h 
     23.03.2020 ve 14:00 h 

termíny jednání ZM:        02.03.2020 v   18:00 h 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

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


