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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 33. jednání Rady města Horažďovice konaného  
23.03.2020 

 

 
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 32. schůze RM ze dne 09.03.2020 a plnění usnesení z 32. jednání RM ze dne 

09.03.2020  
 
2. v záležitosti akce „Snížení energetické náročnosti DPS 1061, Horažďovice“: 

a) rozhodla o přijetí nabídky účastníka Stavební společnost H a T, spol. s  r.o., Komenského 

373, Strakonice, IČO: 45023522 na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb. v opakovaném zjednodušeném podlimitním řízení za 
nabídkovou cenu 18.920.000 Kč bez DPH (21.758.000 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření 
příslušné smlouvy o dílo 

b) schvaluje financování výdajů ve výši 21.758.000 Kč převodem z investiční rezervy, který je 

součástí rozpočtového opatření č.1 

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

3. v záležitosti akce „MěÚ Horažďovice – klimatizace vybraných kanceláří“: 

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele 

stavby, zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona 
č. 134/2016 Sb. 

b) schvaluje seznam potencionálních uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky doplněný o 
1 firmu   

c) stanovuje hodnotící komisi ve složení dle návrhu 

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

4. v záležitosti veřejné zakázky „Inovace ve výuce informační a komunikační technologie“ ZŠ 
Komenského: 

a) vylučuje společnost AV MEDIA, a.s., Pražská 63, Praha 10, IČO: 48108375 na část A – 
stavební část z důvodu nedodání požadovaných dokumentů, které měl dodavatel doložit na 
základě výzvy zadavatele č. 2 

b) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Stavební společnost H a T, spol. s r.o., 

Komenského 373, Strakonice, IČO: 45023522 na část A – stavební část za nabídkovou cenu 
565.019 Kč bez DPH (683.673 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné kupní smlouvy 

c) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti AF OFFICE, s.r.o., Jednořadá 1051/53, 

Praha 6, IČO: 26768771 na část B - dodání nábytku za nabídkovou cenu 346.200Kč bez DPH 
(418.902 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné kupní smlouvy       

d) rozhodla o výběru společnosti ORION Computer s.r.o., Rovná 43, Strakonice, IČO: 26042223 

na část C – dodání vybavení za nabídkovou cenu 476.212 Kč bez DPH (576.217 Kč vč. DPH) 
a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 
 

5. v záležitosti stavby „Horažďovice – KT, DPS – kNN“: 
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a) schvaluje umístění nového vedení kNN v délce cca 360 bm, včetně 4x pilíře s rozpojovací 

skříní – PSD 822 - 3 x, PSR 602 – 1x do pozemků města Horažďovice p.č. 1153/4, p.č. 
1153/9, p.č. 2660/29, p.č. 1156/23, p.č. 1156/24, p.č. 1156/1 v k.ú. Horažďovice 

b) schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-0011947/VB 01 v rámci stavby 
„Horažďovice – KT, DPS – kNN“ mezi městem Horažďovice (budoucí povinná) a společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci 
společností Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o., Budyšínská 1294, Liberec 1 
(budoucí oprávněná) 

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

6. schvaluje  kácení stromů v rozsahu 4 ks olší, 1 ks střemchy a 1 ks javoru na pozemku p.č. 1193/1 v k. 
ú. Zářečí u Horažďovic v rámci opravy havarijního stavu hráze vodní nádrže Mokrá“ – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
7. schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce 

ulice Příkopy v Horažďovicích“ uzavřené s Ing. Danielou Škubalovou, U Bachmače 29, Plzeň, jehož 
předmětem je rozšíření rozsahu díla a celkové ceny o 94.000 Kč + DPH – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 

8. v záležitosti žádosti ……… ……….. neschvaluje záměr pronájmu části p.č. 849/3 orná půda o výměře 
cca 112 m2 v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  
 

9. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a 

společností STAND BY power, s.r.o., Beranových 65, Praha 9 – Letňany (nájemce) – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

10. 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  
  

11. schvaluje propachtování pozemku p.č. 238/82 orná půda o výměře 1 204 m2
 v k.ú. Horažďovice a 

uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Horažďovice (propachtovatel) a společností OSEVA Seeds 
s.r.o., Komenského 1028, Horažďovice (pachtýř) na dobu neurčitou s  účinností od 01.04.2020 a 
pachtovné ve výši 3.150 Kč/ha pozemku + DPH v zákonem stanovené sazbě – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
12. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a …………  ……….., 

…………..  (nájemce) na pronájem části p.č. 1194/5 ostatní plocha o výměře 54 m2 v k.ú. Zářečí u 
Horažďovic za účelem zahrady, za nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s účinností od 
01.04.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
13. bere na vědomí oznámení ……………. ………… o uzavření pozemku p.č. 1325 v k.ú. Komušín jako 

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

14. bere na vědomí oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Randova 167/1, 

Klatovy o ukončení církevních restitucí v areálu bývalých kasáren Horažďovice – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
15. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy mezi …………. ………….., ………….. 

(první smluvní strana) a městem Horažďovice (druhá smluvní strana), kdy město Horažďovice převádí 
do vlastnictví ……………. ……….. nově vzniklý pozemek p.č. 605/26 ostatní plocha o výměře 12 m2 
oddělený z p.č. 605/1 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic a zároveň ………….. ……………. převádí do 
vlastnictví města Horažďovice nově vzniklý pozemek p.č. 645 ostatní plocha o výměře 2 m 2 oddělený 
ze st.p.č. 23/1 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic a díl „a“ o výměře 0,2 m2 oddělený ze st.p.č. 23/2 a 
sloučený do p.č. 605/1 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic, s doplatkem ve výši 3.890 Kč, který uhradí 
…………. …………. městu Horažďovice před podpisem směnné smlouvy – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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16. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) a 

…………. ……….., …………….. (kupující) na odprodej nově vzniklé parcely p.č. 643/3 ostatní plocha o 
výměře 40 m2 oddělené z  p.č. 643 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic, za kupní cenu ve výši 9.000 Kč + 
náklady s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  
 

17. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) a 

………… …………, ………………. (kupující) na odprodej p.č. 1576/3 ostatní plocha o výměře 3 m2, 
nově vzniklé parcely p.č. 1543/7 ostatní plocha o výměře 8 m

2
 oddělené z p.č. 1543/1, nově vzniklé 

parcely p.č. 1576/4 ostatní plocha o výměře 7 m2 oddělené z p.č. 1576/1 vše v k.ú. Veřechov, za kupní 
cenu ve výši 8.700 Kč + náklady s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

 
18. provádí rozpočtové opatření č. 1/2020, kterým se se zvyšují příjmy o 10.109.570 Kč a zvyšují výdaje o 

10.109.570 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

19. schvaluje hlavní inventarizační komisi pro kalendářní rok 2020 ve složení předseda Dana 

Havránková, členové Ing. Hana Kalná, Ing. Hana Pavelcová a 16 dílčích inventarizačních komisí pro 
kalendářní rok 2020 dle přílohy a pověřuje starostu města jejich jmenováním – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

20. schvaluje zajištění pouti v letech 2020, 2021 a 2022 p. Vlastimilem Lagronem, Nár. Mučedníků 150, 

Klatovy IV za podmínek: 

a) p. Lagron zajistí prvky LTZ tak, aby byly uspokojeny požadavky obyvatelstva na tuto zábavu 

b) p. Lagron uspořádá atrakce na prostranství určeném Městem Horažďovice pro lunaparky a 
stánkový prodej – tržiště v max. výměře 8.750 m2 na 4 dny dle přiloženého plánku 

c) p. Lagron zajistí na užívaném prostranství umístění 4 ks chemických WC v době konání pouti, 
tj. 22.-24.08.2020 

d) místo, kde budou zábavné podniky umístěny, bude předáno v takovém stavu, v jakém bylo 
převzato – předání a převzetí prostoru zajistí TS, p. Benešová 

e) pouť bude zajištěna za stejných podmínek i v r. 2021 a 2022 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

21. schvaluje dotaci Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., Blatenská 314, Horažďovice, 

IČO: 26360870 ve výši 50.000 Kč na zajištění provozu sociálních lůžek a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví  
 

22. schvaluje dotaci ve výši 5.000 Kč na provoz sociální služby odborného sociálního poradenství – 

Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a 
osobnostní rozvoj o.p.s., Záboří 83 a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

 
23. schvaluje dotaci Hospici sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., Neumannova 144, Prachatice, IČO: 

70853517 ve výši 2.000 Kč na poskytování hospicové péče a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
 

24. doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč jako povinný spolupodíl města 
Římskokatolické farnosti Horažďovice, Mírové náměstí 10, Horažďovice, zastoupené administrátorem 
farnosti P. Th. Lic. Mariuszem Piwowarczykem, na akci obnovy krytiny a krovu na severovýchodní 
boční lodi kostela sv. Petra a Pavla, Mírové náměstí, r. č. 21979/4-2912 ÚSKP, která bude 
spolufinancována z Programu regenerace MPR a MPZ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  
 

25. schvaluje poskytnutí dotace RNDr. Ladislavu Havlovi, Strakonice, IČO: 10315926 na nájemné a 
náklady elektrické energie za provozování služeb Regionálního informačního centra Prácheňska v roce 
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2020 ve výši 12.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

26. doporučuje ZM schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Horažďovice, 
Komenského 211, příspěvková organizace, IČO: 75005271 ve výši 2.000.000 Kč na předfinancování 
projektu CZ.06.4.59./0.0/0.0/16_075/0011108 Inovace ve výuce informační a komunikační technologie 
a schválit uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

27. v záležitosti kácení zeleně bere na vědomí havarijní kácení 1 ks modřínu, 1 ks topolu, 1 ks lípy a 1 ks 

javoru v parku Ostrov na pozemku p. č. 1083/1 v k. ú. Zářečí u Horažďovic – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Technické služby  

 
28. v záležitosti jednání RM schvaluje: 

       termíny jednání RM:  06.04.2020 ve 14:00 h                
           27.04.2020 ve 14:00 h 
 
 
 

 
 
 
 
 

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


