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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 32. jednání Rady města Horažďovice konaného  
 dne 09.03.2020 

 
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 31. schůze RM ze dne 24.02.2020 a plnění usnesení z 31. jednání RM ze dne 

24.02.2020 
 

2. v záležitosti pozemku p.č. 832/70 v k.ú. Horažďovice:  

a) revokuje usnesení 16. RM ze dne 17.06.2019, boč. 2. písm. c 

b) schvaluje záměr odprodeje nově vzniklého pozemku p.č. 832/70 v k.ú. Horažďovice a návrh 
veřejné dvoukolové soutěže na odprodej nově vzniklého pozemku p.č. 832/70 zahrada o výměře 
1 125 m2 v k.ú. Horažďovice (vzniklého z pozemků p.č. 3104, p.č. 3170, p.č. 832/70, části p.č. 
832/69, části p.č. 832/87 v tzv. proluce v Horažďovicích) za minimální prodejní cenu ve výši 900 
Kč/m2 pozemku + DPH v zákonem stanovené sazbě + 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  
 

3. v záležitosti odprodeje pozemků:  

a) schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 238/87 orná půda o výměře 1 099 m2 v k.ú. 
Horažďovice veřejnou dvoukolovou soutěží, pro výstavbu objektu bydlení v Třebomyslické ulici 
v Horažďovicích za nejnižší  nabídkovou cenu ve výši 1.000 Kč/m2 + 21 % DPH a pověřuje MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje 

b) schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 238/85 orná půda o výměře 1 249 m2 v k.ú. 
Horažďovice veřejnou dvoukolovou soutěží, pro výstavbu objektu bydlení v Třebomyslické ulici 
v Horažďovicích za nejnižší  nabídkovou cenu ve výši 1.000 Kč/m2 + 21 % DPH, pověřuje MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje 

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

4. v záležitosti akce „I/22 Horažďovice - průtah“:  

a) schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce s názvem „I/22 Horažďovice - průtah“ zadávané dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek v otevřeném řízení 

b) jmenuje hodnotící komisi 

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

5. v záležitosti podání žádostí o dotace:  

a) schvaluje podání žádostí o dotaci na akci s názvem „Rekonstrukce lesní cesty Opěš - Babín“ do 
MAS Pošumaví v rámci programového rámce PRV 

b) schvaluje podání žádostí o dotaci na akci s názvem „Rekonstrukce polní cesty Opěš - Babín“ do 
MAS Pošumaví v rámci programového rámce PRV 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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6. v  záležitosti akce „Snížení energetické náročnosti DPS 1061, Horažďovice“: 

a) přijímá nabídku uchazeče Ing. Martina Lišky, Komenského 1133, Horažďovice na výkon 
technického dozoru stavebníka stavby „Snížení energetické náročnosti DPS 1061, Horažďovice“ 
zadávanou dle § 31 obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu 133.120 Kč 
a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

b) schvaluje financování výdajů ve výši 133.120 Kč převodem z investiční rezervy, která bude 
součástí rozpočtového opatření č. 1 

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

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

a) přijímá nabídku uchazeče Ing. Arch. Kláry Skalové, Sokolovská 1336, Strakonice, IČO: 
69544298 na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby 
„Snížení energetické náročnosti DPS 1061, Horažďovice“ zadávanou dle § 31 obecné výjimky ze 
zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu 53.650 Kč a schvaluje uzavření příslušné smlouvy 
o dílo 

b) schvaluje financování výdajů ve výši 53.650 Kč převodem z investiční rezervy, která bude 
součástí rozpočtového opatření č. 1 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
8. nesouhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace – chodníku na Mírovém náměstí 

v Horažďovicích, v úseku před nemovitostí čp. 4, z důvodu umístění reklamního zařízení – stojanu typu 
„A“ pro provozovnu „BAZAR ŽANET – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

 

9. odkládá rozhodnutí o výjimce ze stavební uzávěry pro novostavbu skladů zahradního nářadí SO1 a SO2 
a domku s bazénem, vše na pozemku p.č. 1768/7 v k.ú. Horažďovice a výjimku z odstupové vzdálenosti 
domku s bazénem od společné hranice pozemku p.č. 1768/7 a 2675/1, vše dle předložené projektové 
dokumentace a žádosti manželů …………… , ………………, ………………..   – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

10. bere na vědomí provozní řád motokrosového areálu MCC Horažďovice v AČR včetně akcí, které se 
budou konat v roce 2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

11. schvaluje  dle § 2288 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku výpověď  nájmu bytu …………… 
……………., nájemci  bytu č. .., ……………………….. ,  ………………. s tříměsíční výpovědní lhůtou, 
která počne plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
  

12. schvaluje Souhrnnou inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku, závazků, pohledávek 
Města Horažďovice za rok 2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odboru finanční  
 

13. doporučuje ZM schválit poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost v roce 2020 Plzeňskému kraji 
ve výši 185.850 Kč a schválit Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost v roce 2020 
Plzeňskému kraji ve výši 185.850 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odboru finanční   
 

14. schvaluje dotaci Kateřině Švarcové, Sirkařská 977, Sušice, IČO 07075898 na provoz pojízdné prodejny 
v měsících leden-prosinec 2020 ve výši 40.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odboru finanční   
 

15. v záležitosti základní školy:  

a) odvolává ředitelku Základní školy Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organice Mgr. 
Marcelu Šmrhovou k 31.07.2020 
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b) rozhodla vyhlásit konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní 
školy Horažďovice, Komenského 211, 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 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

16. v souvislosti s vyhlášením konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy 
Horažďovice, 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 ve složení dle návrhu  

b) pověřuje Bohuslavu Kodýdkovou, pracovnici odboru PPŠK, funkcí tajemnice konkursní komise 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

17. schvaluje provoz školní družiny o hlavních prázdninách v pevných termínech na dobu neurčitou, a to 
první a druhý týden v červenci a předposlední týden v srpnu, tj. týden před přípravným týdnem. Školní 
družina, která bude přes prázdniny otevřena, bude zajišťovat provoz i pro žáky z uzavřené školní družiny. 
Minimální počet žáků pro otevření školní družiny se nemění, je stanoven na 20 přihlášených žáků. Žákům 
bude umožněno odebrání oběda za cenu stanovenou v rámci školního stravování – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

18. v záležitosti 37. ročníku Západočeské oblastní přehlídky činoherního a hudebního divadla  ve dnech 12.-
15.03.2020: 

a) schvaluje dohodu o odborném, organizačním a finančním zabezpečení Západočeské oblastní 
přehlídky činoherního a hudebního divadla 2020 mezi městem Horažďovice a Svazem českých 
divadelních ochotníků, západočeské oblastní předsednictvo  

b) schvaluje smlouvy o zajištění reklamy mezi městem Horažďovice a objednateli - společností 
ČEVAK, a.s., České Budějovice ve výši 5.000 Kč + DPH, společností Elika spol. s r.o. ve výši 
1.500 Kč + DPH, společností LYCKEBY AMYLEX a.s. ve výši 5.000 Kč + DPH, společností 
LYCKEBY CULINAR a.s. ve výši 5.000 Kč + DPH, společností Jana Vránová – AUTO SERVICE 
ve výši 1.000 Kč + DPH, společností Eduard Vrána – EDDY´SERVICE ve výši 1.000 Kč + DPH, 
společností Pfeifer Holz s.r.o. ve výši 10.000 Kč s DPH, společností HASIT Šumavské vápenice a 
omítkárny, s.r.o. ve výši 5.000 Kč + DPH, společností FORESTINA s.r.o., Mnichov ve výši 2.000 
Kč + DPH, společností Kovaltos, s.r.o. ve výši 3.000 Kč + DPH  

c) schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a Václavem Burdou, Otavská 1031, 
Horažďovice (dárce)  ve výši 1.000 Kč 

d) schvaluje uzavření dohod o vystoupení mezi městem Horažďovice a soutěžními divadelními 
soubory   

e) schvaluje uzavření smluv o dílo mezi městem Horažďovice a fyzickými osobami (člen odborné 
poroty a tajemníka odborné poroty) na technické zajištění přehlídky 

f) schvaluje volné vstupenky na představení v celkovém počtu max. 200 ks 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

19. usnesení nebylo přijato (týkalo se poskytnutí daru ČSCH, z.s., okresní organizace Klatovy)  
 

20. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ……………., Horažďovice ………….. ……………., …………….., 
………………. s účinností nájemní smlouvy od 01.04.2020 na dobu určitou do 30.09.2020  za nájemné ve 
výši 42,92 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
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21. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č… (2+1), ………………, Horažďovice ……………. ………………  
na dobu dvou let s platností od 01.04.2020 do 31.03.2022 za nájemné ve výši 42,25 Kč/m2 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

22. schvaluje program akce Slavnosti Kaše 2020 konané dne 27.06.2020 na Mírovém náměstí a schvaluje 
uzavření Smlouvy o provedení a užití uměleckého výkonu Václava Noida Bárty a doprovodné kapely – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

23. schvaluje pouliční vystoupení písničkáře Lubyna dne 07.07.2020 na Mírovém náměstí v Horažďovicích – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

24. schvaluje zakoupení 3 ks knihy Svoboda nebyla zadarmo – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  
 

25. v záležitosti zajištění prací v městských lesích od 09.03.2020 do 31.12.2020: 

a) schvaluje uzavření rámcové smlouvy o dílo č. 1 mezi městem Horažďovice a Malým Václavem – 
Kolinec 

b) schvaluje uzavření rámcové smlouvy o dílo č. 2 mezi městem Horažďovice a Kláskem Janem – 
Olšany 

c) schvaluje uzavření rámcové smlouvy o dílo č. 3 mezi městem Horažďovice a Hnojským 
Zdeňkem – Jetenovice 

d) schvaluje uzavření rámcové smlouvy o dílo č. 4 mezi městem Horažďovice a Škudrnou 
Stanislavem – Velké Hydčice 

e) schvaluje uzavření rámcové smlouvy o dílo č. 5 mezi městem Horažďovice a Janečkem Jiřím – 
Jetenovice 

f) schvaluje uzavření rámcové smlouvy o dílo č. 6 mezi městem Horažďovice a Triumfou Energo 
s.r.o. – Plzeň 

g) schvaluje uzavření rámcové smlouvy  o dílo č. 7 mezi městem Horažďovice a Šedivým Josefem 
– Chlum 

h) schvaluje uzavření rámcové smlouvy o dílo č. 8 mezi městem Horažďovice a Jansou Štěpánem 
– Bělčice 

i) schvaluje uzavření rámcové smlouvy o dílo č. 9 mezi městem Horažďovice a Lesem a pilou 
Kadlec s.r.o. - Katovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
 

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

c) neschvaluje kácení 1 ks břízy za „Tržištěm“ na pozemku p. č. 238/6 v k. ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
 

27. v záležitosti městského kamerového systému: 

a) schvaluje realizaci projektu Modernizace, rozšíření a zdokonalení městského kamerového a 
dohlížecího systému (dále jen „MKDS“) ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě Horažďovice 
a prohloubení pocitu bezpečí jeho obyvatel a návštěvníků a posílení činnosti MP Horažďovice“ 
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b) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt  (příloha č. 3 této zprávy) zpracovanou v souladu 
s Pravidly poskytování dotací v rámci dotačního titulu v rámci dotace z dotačního programu 
„Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020“ (příloha č. 1 této zprávy) 
v rozsahu návrhu umístění nových kamerových bodů (příloha č. 2) a popisu v podání žádosti na 
projekt  „Modernizace, rozšíření a zdokonalení městského kamerového a dohlížecího systému 
(dále jen „MKDS“) Městské policie Horažďovice“ ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě 
Horažďovice a prohloubení pocitu bezpečí jeho obyvatel a návštěvníků a posílení činnosti MP 
Horažďovice“, v souladu s popisem projektu s celkovými plánovanými výdaji 474.000 Kč včetně 
DPH 

c) schvaluje spoluúčast města v případě schválení dotace na dofinancování projektu, a to ve výši 
cca 237.000 Kč včetně DPH 

– za realizaci zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty   
 

28. vylučuje společnost Morez bau s.r.o. (od 04.03.2020 pod názvem MB Bau s.r.o.), Terezie Brzkové 
1037/27, Plzeň, IČO: 04597613 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 – za realizaci zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

 
29. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „III/18614 Horažďovice – 

Třebomyslická ulice“ uzavřené se společností Stavitelství Kamínek s.r.o., Líšťany 11, jehož předmětem je 
změna rozsahu díla a navýšení ceny o 753.229,04 Kč + DPH – za realizaci zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  
 

30. rozhodla o přijetí nabídky Ing. Daniely Škubalové, U Bachmače 29, Plzeň na zhotovení projektové 
dokumentace stavby „Úprava parkoviště před restaurací U Hlaváčků “ včetně výkonu inženýrské činnosti 
ve výši 65.000 Kč + DPH – za realizaci zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
31. rozhodla o přijetí nabídky společnosti Stavitelství Kamínek s.r.o., Líšťany 11 na zhotovení díla „Oprava 

kanalizace v zámeckém parku“ ve výši 469.992,70 Kč + DPH – za realizaci zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

 
32. rozhodla o přijetí nabídky společnosti ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice na zhotovení díla 

„ČOV Horažďovice – obnova aeračních elementů 3. a 4. provozní linky“ ve výši 419.630 Kč + DPH a 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo – za realizaci zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
33. v záležitosti jednání RM schvaluje:  
      
       termíny jednání RM: 23.03.2020 ve 14:00 h 
     06.04.2020 ve 14:00 h                
     27.04.2020 ve 14:00 h 
                                                

Cafe dialog:  11.03.2020 v   17:00 h  (penzion u Bílé růže) 
 

 
 
 

  
 

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


