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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 35. jednání Rady města Horažďovice konaného  
27.04.2020 

 

 
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 34. schůze RM ze dne 06.04.2020 a plnění usnesení z 34. jednání RM ze dne 

06.04.2020  
 

2. v záležitosti akce MěÚ Horažďovice – energetická opatření čp. 1,2 a 3“:  

a) bere na vědomí změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí 

poskytovanou prostřednictvím Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na akci 
„MěÚ Horažďovice – energetická opatření čp. 1,2 a 3“, jejímž předmětem byla změna termínů 

b) schvaluje uzavření Dohody o finančním vypořádání pohledávek a závazků ze smlouvy o dílo 

ve věci stavby „Městský úřad Horažďovice - energetická opatření čp. 1, 2 a 3 - část: otvorové 
výplně“ se společností CONSTRUCT CONSULTING CZ s.r.o., Moskevská 3336, Most, jejímž 
předmětem je vyčíslení konečné ceny skutečně provedeného díla, zohledňující i vady, 
nedodělky a škody 

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

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

a …………….. ………………. , …………………. , ………….. a …………….. …………… , …………. 
……….. , ……………. , (kupující) na odprodej nově vzniklé parcely p.č. 2821/41 ostatní plocha o 
výměře 26 m2 oddělené z p.č. 2821/3 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 13.276 Kč + náklady 
s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  
 

4. v záležitosti pozemků p.č. 1780/4, p.č. 1775/9 v k.ú. Horažďovice: 

a) schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 1780/4, p.č. 1775/9 v k.ú. Horažďovice 

b) neschvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 1780/4 v k.ú. Horažďovice za účelem výstavby 

přístřešku na lešení, automobil a sklad materiálu 

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

5. v záležitosti pozemku st.p.č. 277 v k.ú. Zářečí u Horažďovic včetně loděnice: 

a) schvaluje záměr pronájmu části pozemku a prostor loděnice, vedených jako šatna o výměře 

cca 19 m2, pro zřízení klubovny a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru pronájmu 

b) schvaluje záměr pronájmu části pozemku a prostor loděnice, vedených jako loděnice o 

výměře cca 31 m2, za účelem skladování lodí, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru pronájmu 

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

6. přijímá nabídku uchazeče MgA. Jindřicha Šlechty, Havlíčkova 47, Horažďovice, IČO: 66349168 na 

veřejnou zakázku s názvem „Horažďovice, zámek – restaurování nástěnných a stropních maleb 
v prvním patře věže“ zadávanou dle § 31 obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou 
cenu 478.217,30 Kč bez DPH (549.949,90 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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7. v záležitosti akce „Horažďovice, Rybářská ul. – oprava vodovodu“: 

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    

c) stanovuje hodnotící komisi ve složení dle návrhu 

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

8. odkládá rozhodnutí týkající se zrušení požadavku na zřízení přístavby tělocvičny s  malým sálem 

v rámci projektu „ZŠ Blatenská - revitalizace školního areálu“ na základě provedeného statického 
posouzení objektu tělocvičny a vyhodnocení investičních nákladů spojených s  nezbytnými úpravami 
stávajících konstrukcí vyplývajících z požárně bezpečnostních požadavků a zřízení přímého vstupu pro 
externí sportovce do stávajících šaten – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města 
 

9. v záležitosti přípravy stavby „Vodovody pro místní části, Horažďovice“ schvaluje uzavření smluv o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Horažďovice (budoucí oprávněný) 
a budoucími povinnými: 

a) …………… …………… , …………….  – p.č. 328/2 podíl ve výši 1/2, p.č. 328/4 podíl ve výši 
1/2, p.č. 328/5 podíl ve výši 1/2, p.č. 328/8 podíl ve výši 1/2 vše v k.ú. Boubín 

b) ………………. , ……….. – p.č. 621/1 v k.ú. Komušín 

c) jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene s fyzickými osobami bude ve výši 1.000 Kč 

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

10. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o umístění telekomunikačního zařízení se 

společností STARNET, s.r.o., se sídlem Žižkova 226/3, České Budějovice, jehož předmětem je 
poskytnutí dočasného užívání prostor o výměře cca 0,1 m2 na střeše budovy v ulici Pod Vodojemem 
čp. 839, Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
  

11. schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a 

Auto Sport Turist Club Sušice, Příkopy 24, Sušice (nájemce) na pronájem st.p.č. 277 v k.ú. Zářečí u 
Horažďovic včetně loděnice s účinností k 31.03.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

 
12. bere na vědomí oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 

vlivů na životní prostředí k akci „Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského 
kraje“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

13. v záležitosti odprodeje bytové jednotky č. 933/16 v Palackého ulici v Horažďovicích: 

a) bere na vědomí žádost ………….. ………. , ………………….  

b) potvrzuje trvání vyhlášené veřejné dvoukolové soutěže na odprodej bytové jednotky 

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

14. neschvaluje pokračovat v záměru odprodeje domu čp. 839, 840 ulice Pod Vodojemem 

v Horažďovicích, jelikož zájem o odprodej bytů projevili dva nájemníci, tudíž není splněna podmínka 
minimálního prodeje ve výši 75 procent a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
obesláním všech nájemců  usnesením Rady města a dále pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města pronájmem dvou volných bytů – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

15. odkládá rozhodnutí týkající se valorizace smluvního nájemného z bytů v majetku města s platností od 

01.07.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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16. schvaluje pronájem bytu v DPS č. ..  (0+1), …………….. , Horažďovice …………. , ……………,  

s účinností nájemní smlouvy od 01.05.2020 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 32,21 Kč/m 2 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

17. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. .. (2+1), ……………. , Horažďovice ………… ……………..  

na dobu dvou let s platností od 01.05.2020 do 30.04.2022 za nájemné ve výši 42,25 Kč/m2 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
18. provádí rozpočtové opatření č. 2/2020, kterým se zvyšují příjmy o 1.188.740 Kč a zvyšují výdaje o 

1.188.740 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

19. schvaluje podání žádosti do programu Podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s 
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území 
Plzeňského kraje v roce 2020, vyhlášeného Radou Plzeňského kraje – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

20. schvaluje podání žádosti Základní školy Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace do 

dotačního programu Plzeňského kraje „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2020“ 
s projektem „Mámo, táto, jsem v bezpečí?“, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu 
s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK  
 

21. v záležitosti úpravy rozpočtu příspěvkové organizace schvaluje úpravu rozpočtu ZŠ Blatenská na rok 

2020 s tím, že schválený příspěvek 3.350.000 Kč bude snížen v položce energií o 100.000 Kč a 
navýšen v položce drobný dlouhodobý majetek – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

22. souhlasí se zapojením Základní školy Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace a 

Základní školy Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace do projektu kraje „Obědy do škol 
v Plzeňském kraji 2020/2021“ financovaného z „Operačního programu potravinové a materiální 
pomoci“ na pozici partnera s finančním příspěvkem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  
 

23. u příspěvkové organizace MŠ Na Paloučku:  

a) souhlasí s převodem částky 8.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic na pořízení myčky 
nádobí 

b) schvaluje odpisový plán pořízeného dlouhodobého hmotného majetku – myčky na černé 

nádobí Telkos TS983 v pořizovací hodnotě 79.843 Kč s dobou odpisování 12 let (CZ-CPA 
28.29.50). Odpisy provedené v letošním roce ve výši 4.995 Kč bude příspěvková organizace 
krýt ze schváleného neinvestičního příspěvku na rok 2020 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

24. v záležitosti jmenování na místo vedoucí odboru památkové péče, školství a kultury Městského úřadu 
Horažďovice na návrh tajemnice MěÚ Horažďovice Ing. Ivany Duškové jmenuje Mgr. Radku Kočí, 

vedoucí odboru památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Horažďovice s platností od 
01.05.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  
 

25. schvaluje zvýšení počtu zaměstnanců organizační služby TS – vzhled obcí a veřejná zeleň o 0,75 

úvazku / 1 pracovník na 6 hodin / na dobu neurčitou od 01.05.2020  –  za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka TS a odbor kanceláře starosty  

 
26. Rada města Horažďovice projednala návrh MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města, ze dne 

22.04.2020 a záměr odprodeje pozemků p.č. 36/6 ostatní plocha jiná plocha o výměře 992 m2, p.č. 
36/5 ostatní plocha jiná plocha o výměře 935 m2, p.č. 36/7 ostatní plocha jiná plocha o výměře 1 095 
m2 v k.ú. Boubín veřejnou dvoukolovou soutěží, pro výstavbu objektů bydlení v obci Boubín. Rada 
města v záležitosti pozemků v k.ú. Boubín: 

a) schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 36/5 ostatní plocha jiná plocha o výměře 935 m 2 
v k.ú. Boubín veřejnou dvoukolovou soutěží, pro výstavbu objektu bydlení v obci Boubín za 
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nejnižší nabídkovou cenu ve výši 400 Kč/m2 + 21 % DPH, pověřuje MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje 

b) schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 36/6 ostatní plocha jiná plocha o výměře 992 m
2
 

v k.ú. Boubín veřejnou dvoukolovou soutěží, pro výstavbu objektu bydlení v obci Boubín za 
nejnižší nabídkovou cenu ve výši 400 Kč/m2 + 21 % DPH, pověřuje MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje 

c) schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 36/7 ostatní plocha jiná plocha o výměře 1 095 m2
 

v k.ú. Boubín veřejnou dvoukolovou soutěží, pro výstavbu objektu bydlení v obci Boubín za 
nejnižší nabídkovou cenu ve výši 400 Kč/m

2
 + 21 % DPH, pověřuje MěÚ, odbor investic, 

rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje 

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

27. v záležitosti akce „Oprava čp. 19, Horažďovice“: 

a) schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. ve zjednodušeném podlimitním 
řízení  

b) jmenuje hodnotící komisi 

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

28. v záležitosti vyřazení majetku příspěvkové organizace: 

a) na základě předloženého seznamu majetku MŠ Na Paloučku souhlasí s návrhem vyřazení 

drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací hodnotě 21.160 Kč, 
samostatných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 13.490 Kč a způsobem vyřazení 
fyzickou likvidací (sběrný dvůr) 

b) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení 

drobného dlouhodobého hmotného majetku Křesťanské MŠ DUHA v celkové pořizovací 
hodnotě 27.899 Kč 

c) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem vyřazení drobného 

dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Komenského v celkové pořizovací hodnotě 10.784 Kč a 
způsobem vyřazení fyzickou likvidací (sběrný dvůr) 

d) na základě předloženého seznamu majetku ZŠ Blatenská souhlasí s návrhem a způsobem 

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací hodnotě 150.537 
Kč a drobného dlouhodobého nehmotného majetku v celkové pořizovací hodnotě 44.338 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   
 

29. RM projednala termíny jednání RM. Rada města v záležitosti jednání RM schvaluje:  
      
       termíny jednání RM: 18.05.2020 ve 14:00 h 
     01.06.2020 ve 14:00 h  
     15.06.2020 ve 14:00 h 
     29.06.2020 ve 14:00 h 
       

termín jednání ZM          15.06.2020 v   18:00 h  
 
 

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

 
   


