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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 36. jednání Rady města Horažďovice konaného  
18.05.2020 

 

 
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 35. schůze RM ze dne 27.04.2020 a plnění usnesení z 35. jednání RM ze dne 

27.04.2020  
 

2. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 

672, Klatovy, IČO: 25232100 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Oprava vodovodu v Rybářské ulici“ zadávané dle § 31 obecné výjimky ze zákona č. 
134/2016 Sb. za nabídkovou cenu 1.247.755,75  Kč bez DPH (1.509.784,46 Kč vč. DPH) a schvaluje 
uzavření příslušné smlouvy o dílo – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   

 

3. v záležitosti akce „Rekonstrukce kotelny KD Horažďovice“: 

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  
 

4. v  záležitosti akce „Zdokonalení bezbariérovosti formou výtahu pro ZŠ Komenského, Horažďovice“: 

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  
 

5. schvaluje dohodu o započtení pohledávek mezi městem Horažďovice a společností CONSTRUCT 

CONSULTING CZ s.r.o., Moskevská 3336, Most, IČO: 06169171 v rámci realizace stavby „MěÚ 
Horažďovice - energetická opatření čp. 1, 2 a 3 - část A: výměna oken a dveří“ – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

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

manželi ………..  a ………… ……………….. , ………………. , ……………. – SJM, (kupující) na 
odprodej nově vzniklého dílu „a“ o výměře 76 m2 odděleného z p.č. 832/61 v k.ú. Horažďovice, nově 
vzniklého dílu „b“ o výměře 231 m2 odděleného z p.č. 832/62 v k.ú. Horažďovice, nově vzniklého dílu 
„c“ o výměře 15 m2 odděleného z p.č. 832/87 v k.ú. Horažďovice a sloučené do p.č. 832/60 v k.ú. 
Horažďovice za kupní cenu ve výši 80.500 Kč + náklady s  prodejem související – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
7. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy mezi …………. …………  a manželi 

………..  a ……….... ………………. , ……………..  (první smluvní strana) a městem Horažďovice 
(druhá smluvní strana), kdy město převádí do vlastnictví manželů ……………  a ……….. ……………. , 
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…………….. nově vzniklé pozemky p.č. 1368/10 ostatní plocha o výměře 51 m2 a nově vzniklou 
parcelu p.č. 1368/11 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k.ú. Komušín oddělené z p.č. 1368/10 v k.ú. 
Komušín za cenu 150 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související a zároveň ………… a ………..  
……………..  převádí do vlastnictví města nově vzniklou parcelu p.č. 33/2 ostatní plocha o výměře 6 
m2 a nově vzniklou parcelu p.č. 33/3 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k.ú. Komušín oddělené z p.č. 33 
v k.ú. Komušín za cenu 150 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související s tím, že manželé 
……………  uhradí městu Horažďovice doplatek kupní ceny ve výši 9.922 Kč – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
8. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy a dohody o zrušení věcného břemene 

a zřízení nového věcného břemene mezi ……………………. , ………………… (první smluvní strana), 
městem Horažďovice (druhá smluvní strana), …….. …………….., ………………….  (oprávněná 
z věcného břemene), ……………… …………. , …………………  (oprávněný z věcného břemene), kdy 
město Horažďovice převádí do  vlastnictví ………….. ……….. nově vzniklou parcelu p.č. 508/6 ostatní 
plocha o výměře 15 m2 oddělenou z p.č. 508/1 v k.ú. Horažďovická Lhota, nově vzniklou parcelu p.č. 
529/3 ostatní plocha o výměře 33 m2 oddělenou z p.č. 529/1 v k.ú. Horažďovická Lhota za cenu 150 
Kč/m2 + náklady s prodejem související s tím, že k nově vzniklým pozemkům bude zřízeno věcné 
břemeno užívání pro ……………… ………… , ……………. a ………….. ………… , ……….. . Zároveň 
………. ………………. převádí do vlastnictví města nově vzniklé pozemky p.č. 39/2 ostatní plocha o 
výměře 16 m2 a p.č. 39/3 ostatní plocha o výměře 7 m2 oddělené z p.č. 39 v k.ú. Horažďovická Lhota 
za cenu 150 Kč/m

2
 pozemku + náklady s prodejem související s tím, že k nově vzniklým pozemkům 

bude ukončeno věcné břemeno užívání pro ………………. ……………., ………………  a ……….. 
…………. , ……………. .  ……… ………..  uhradí městu Horažďovice doplatek ceny ve výši 6.473 Kč – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

9. v  rámci stavby „Horažďovice – Předměstí, bezpečnost pro chodce a cyklisty“: 

a) doporučuje ZM projednat a schválit  záměr odkupu p.č. 2660/66 ostatní plocha silnice o 

výměře 74 m2, části p.č. 1217/13 orná půda o výměře cca 155 m2, p.č. 2660/67 ostatní plocha 
silnice o výměře 485 m2, části p.č. 1217/14 orná půda o výměře cca 823 m2, části p.č. 1218/3 
trvalý travní porost o výměře cca 73 m2, části p.č. 1218/5 trvalý travní porost o výměře cca 20 
m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 20 Kč/m2 pozemku  včetně DPH + náklady s prodejem 
související od ………. , ……….. ………….., Omaha – Nebraska, USA a ……….. …………. , 
………… , Pennsville – New Jersey, USA, které jsou zastoupené na základě plné moci 
………… ………….. , ……….. , …………….  

b) doporučuje ZM projednat a schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi ……….. 
…………., ………………… , Omaha – Nebraska, USA a ……….. ……….  , ………………., 
Pennsville – New Jersey, USA zastoupené na základě plné moci …………… ………….., 
……………..,  …………… (budoucí prodávající) a městem Horažďovice (budoucí kupující) 

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

10. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) mezi ………. 

………… , …………….. , Omaha – Nebraska, USA, ………….. ……….., ………………, Pennsville – 
New Jersey, USA zastoupené na základě plné moci …………. ……….. , …………… , ……………  
(povinní) a městem Horažďovice (oprávněný) v rámci stavby „Horažďovice Předměstí – kanalizace“ 
(smlouva se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  
  

11. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné mezi ……….. 

………… , ……………..  (první smluvní strana) a městem Horažďovice (druhá smluvní strana), kdy 
……….. ……………  převede do vlastnictví města část p.č. 236 lesní pozemek o výměře max. 180 m 2 
v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic a zároveň město Horažďovice převede do vlastnictví ……………….. 
……..   část p.č. 238 lesní pozemek o výměře max. 180 m2 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
12. schvaluje ve veřejném zájmu uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-

0000537/1 k akci „Horažďovice, KT, Mayerova – VN“ mezi městem Horažďovice (strana povinná) a 
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci 
společností JH projekt s.r.o., Národních mučedníků 196, Klatovy (strana oprávněná) za jednorázovou 
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náhradu ve výši 500 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

13. v záležitosti pokládky zemního kabelu: 

a) schvaluje uložení zemního kabelu NN v rozsahu cca 14,7 m2 do pozemku p.č. 1484/4 v k.ú. 

Horažďovice 

b) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 

umístění stavby „Horažďovice, KT, pč. 1497/12 – NN“, č. IV-12-0015350/VB/01 mezi městem 
Horažďovice (budoucí povinný) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – 
Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností Elektromontáže Touš s.r.o., 
Topolová 68, Úherce (budoucí oprávněná) 

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

14. schvaluje výjimku 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 pozemků 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  
 

15. souhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace ulice Tyršova v Horažďovicích na p.č. 

2758/7, p.č. 2758/8 v k.ú. Horažďovice v úseku před restaurací „Na Růžku“ z důvodu umístění 
předzahrádky v termínu od 11.05.2020 do 11.10.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 
 

16. souhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace  - chodníku na Mírovém náměstí 

v Horažďovicích v úseku dle doložené situace z důvodu umístění přenosného prodejního zařízení a 
stojanu typu „A“ pro květinářství v čp. 12 v termínu od 13.05.2020 do 13.05.2021 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

17. souhlasí s částečnou uzavírkou silnice I/22 (Komenského ulice) po dobu provádění stavby „III/18614 

Třebomyslická ulice, Horažďovice“  v době od 25.05. do 17.06.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

18. schvaluje záměr pronájmu části p.č. 223/1, p.č. 232/2 o výměře cca 54 m2 v k.ú. Horažďovice – díl „f“ 
za účelem zahrádky za cenu ve výši 9 Kč/m2 pozemku a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

19. schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 146/3 zahrada o výměře cca 40 m 2 v k.ú. Veřechov za 

účelem umístění trampolíny, houpačky a společného stolu k posezení a pověřuje MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  
 

20. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a společností DRUSO 

spol. s r.o., Zborovská 78/43, Plzeň – Doudlevce (nájemce) na pronájem st.p.č. 1640 zastavěná plocha 
o výměře 110 m2

 a p.č. 1778/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře 4 899 m2 v k.ú. Horažďovice na 
dobu určitou od 01.05.2020 do 30.04.2025 a nájemné ve výši 38 Kč/m

2
 pozemku + DPH v zákonem 

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

21. z důvodu dražby nemovitosti čp. 945 Strakonická ulice v Horažďovicích a změny vlastníka objektu: 

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem st.p.č. 1263 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 661 m2 v k.ú. Horažďovice (pozemek pod nemovitostí čp. 945) 
mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Janem Jílkem, Na Ohradě 87, Strakonice 
(nájemce) ke dni 10.03.2020 s tím, že městu Horažďovice bude uhrazeno poměrné nájemné 
ve výši 5.745 Kč 

b) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části p.č. 1780/2 
ostatní plocha o výměře 243 m2 v k.ú. Horažďovice (parkoviště) mezi městem Horažďovice 
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(pronajímatel) a Janem Jílkem, Na Ohradě 87, Strakonice (nájemce) ke dni 10.03.2020 s  tím, 
že městu Horažďovice bude nájemcem uhrazeno poměrné nájemné ve výši 1.394 Kč  

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

22. na základě žádosti společnosti FRATEGO s.r.o., Strakonická 945, Horažďovice: 

a) schvaluje záměr pronájmu st.p.č. 1263 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 661 m2 v k.ú. 

Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru 
pronájmu 

b) pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města oslovením společnosti FRATEGO o 

podání žádosti na pronájem části p.č. 1780/2 v k.ú. Horažďovice za účelem parkoviště 

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

23. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření darovací smlouvy mezi Společenstvím vlastníků domu 

čp. 781- 782, ulice Pod Vodojemem 782, Horažďovice (dárce) a městem Horažďovice (obdarovaný), 
kdy dárce bezúplatně převádí na město Horažďovice uhelnu nacházející se mimo nemovitost čp. 781 – 
782, pod povrchem pozemku p.č. 832/2 v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

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

a) bere na vědomí protokoly o otevírání obálek s nabídkami z prvního a druhého kola 

b) doporučuje ZM projednat a schválit prodej bytové jednotky č. 933/16 na st.p.č. 1185 v k.ú. 

Horažďovice, ulice Palackého v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 628/22180 na 
společných částech domu 933, 934 a st.p.č. 1185 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 
1.500.550 Kč kupujícímu …………. ………… , ………………….  

c) doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice, 

Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a ………………. ………… , ………….. (kupující) 
za cenu 1.500.550 Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od schválení prodeje 
ZM a záloha ve výši 5.000 Kč na náklady spojené s prodejem bude zaplacena do 14 dnů od 
schválení prodeje ZM 

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

25. v záležitosti odprodeje bytů nájemcům v domech čp. 268, 786, 781, 878, 933, 934, 930 
v Horažďovicích: 

a) bere na vědomí doručená vyjádření od nájemců v domech čp. 268, 786, 781, 933, 934, 930 a 
od výboru SVJ čp. 933,934 Palackého ulice v Horažďovicích 

b) schvaluje záměr odprodeje bytové jednotky č. .. v domě čp. 268 o výměře 66,30 m2 včetně 

podílu na st.p.č. 1038 v k.ú. Horažďovice pro ………… …………… , …………… , ………….  
za kupní cenu ve výši 828.750 Kč + náklady s prodejem související a pověřuje MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru prodeje a vyhotovením kupní smlouvy  

c) schvaluje záměr odprodeje bytové jednotky č. ..  v domě 786 o výměře 51,40 m2 včetně 

podílu na st.p.č. 723 v k.ú. Horažďovice pro …………… ……………… , ……………… , 
……………..  za kupní cenu ve výši 745.300 Kč + náklady s prodejem související a pověřuje 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru prodeje a vyhotovením 
kupní smlouvy 

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

26. doporučuje ZM schválit Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných úvěrů z Fondu 

rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 11.05.2020 a poskytnutí úvěru:  

a) …………… …………., ………………. , Horažďovice ve výši 150 tis. Kč se splatností 5 let a 
úrokovou sazbou 1,0 % p.a., 

b) ………….. ……………….. , …………………. , Horažďovice úvěr ve výši 100 tis. Kč se 
splatností 4 roky  a úrokovou sazbou 1,0 % p.a.  
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c) …………….. ……………. , ……………….. , Horažďovice úvěr ve výši 160 tis. Kč se splatností 
4 roky a úrokovou sazbou 1,5 % p.a  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

27. doporučuje ZM schválit Závěrečný účet DSO RADINA za rok 2019 – souhlasit s hospodařením za rok 

2019, a to bez výhrad a vzít na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření zpracovanou Krajským 
úřadem Plzeňského kraje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

28. v souvislosti s vyhlášením konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy 
Horažďovice, Komenského 211, 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 MěÚ, odboru PPŠK, funkcí tajemnice konkursní 

komise 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

29. souhlasí u Křesťanské mateřské školy DUHA a MŠ Na Paloučku s  prominutím plateb za školné za 
měsíce květen a červen dětem, které nebudou mateřské školy navštěvovat. Propad příjmů musí být 
kompenzován úsporou výdajů – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

30. souhlasí  s uzavřením MŠ Na Paloučku v době od 01.07.2020 do 31.07.2020 a vzhledem k výskytu 

koronaviru COVID 19 výjimečně nesouhlasí s uzavřením od 25.08.2020 do 31.08.2020 a souhlasí 
s uzavřením Křesťanské MŠ DUHA v době od 01.08.2020 do 31.08.2020. Mateřská škola, která bude 
přes prázdniny otevřena, bude zajišťovat provoz i pro děti z  uzavřené mateřské školy – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

31. v záležitosti konkurzního řízení:  

a) bere na vědomí zápis z konkurzního řízení na místo ředitele Základní umělecké školy 

Horažďovice, příspěvková organizace ze dne 13.05.2020 

b) jmenuje s účinností od 01.06.2020 Mgr. Martina Petruse, Okružní 566, Horažďovice ředitelem 

Základní umělecké školy Horažďovice, příspěvková organizace 

c) určuje plat řediteli Základní umělecké školy Horažďovice, příspěvková organizace Mgr. 
Martinu Petrusovi dle přílohy návrhu usnesení. Vydává  platový výměr s účinnosti od 
01.06.2020, je vydán v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízením 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
v platném znění 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

32. schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci Křesťanské 
mateřské škole DUHA, Horažďovice, příspěvková organizace, IČO: 75005565 ve výši 575.000 Kč na 
předfinancování projektu „Ostrov objevů – ekovýchovná zahrada KMŠ Horažďovice v přírodním stylu“, 
kterým se posouvá lhůta pro vrácení návratné finanční výpomoci do 31.08.2020 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

33. schvaluje změnu mezního termínu pro rozhodnutí o přidělení dotace z  dotačního programu města 

Horažďovice pro rok 2020 – „Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací 
v roce 2020“, který se mění z 22.05.2020 na 30.06.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK  
 

34. bere na vědomí zápis textů do kronik obcí Komušín, Třebomyslice a Lhota Horažďovická za rok 2019 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

35. neschvaluje žádost Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8, IČO: 61383198 o dotaci na provoz linky 

ve výši 15.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 



 6 

 
36. souhlasí se zrušením 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 nahrazením přístavby formou samostatného 
objektu šaten pro externí sportovce na venkovním sportovišti i v tělocvičně – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

37. schvaluje uzavření smlouvy mezi Františkem Kubovcem, Ševčíkova 32, Horažďovice, IČO: 68832524 

a městem Horažďovice na realizaci díla s názvem „Oprava kaple Babín“, zadávané dle § 31 obecné 
výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu 106.649,40 Kč (neplátce DPH) – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

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

a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 

Strakonice, IČO:  260 18 055 (vedoucí společník) a  PORR a.s., Dubečská 3238/36, 
Strašnice, Praha 10, IČO: 43005560 (společník)  a  M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé 
Předměstí, Pardubice, IČO: 42196868 (společník), kteří podali společnou nabídku jako 
„Společnost Horažďovice-průtah - ZNAKON, PORR a M – SILNICE“ se sídlem na adrese 
sídla vedoucího společníka: Sousedovice č.p. 44, Strakonice (společnost bez právní 
subjektivity) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „I/22 Horažďovice - 
průtah“ zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb. v otevřeném řízení za nabídkovou cenu 
101.880.745,83 Kč bez DPH (123.275.702,45 Kč vč. DPH), z  toho náklady města 
Horažďovice jsou 39.438.954,60 Kč bez DPH (47.721.135,07 Kč vč. DPH) a náklady 
Ředitelství silnic a dálnic ČR jsou 62.441.791,23 Kč bez DPH (75.554.567,39 Kč vč. DPH) a 
schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

b) schvaluje financování výdajů ve výši 15 mil. Kč převodem z investiční rezervy, který bude 

součástí rozpočtového opatření č. 3 

c) ukládá zbývající náklady zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok 2021 případně do 

rozpočtového provizoria 

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

39. provádí rozpočtové opatření č. 3/2020, kterým se zvyšují příjmy o 2.918.220 Kč a zvyšují výdaje o 

2.918.220 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   
 

40. v záležitosti kácení zeleně:  

a) bere na vědomí havarijní kácení 2 ks jasanu u rybníka Mokrá na pozemku p. č. 1193/1 v k. ú. 

Zářečí u Horažďovic 

b) odkládá rozhodnutí týkající se kácení 8 ks jasanů u rybníka Mokrá na pozemku p. č. 1193/1 a 

2396 v k. ú.  Zářečí u Horažďovic 

c) schvaluje kácení 12 ks jabloní na mezi v ulici Třebomyslická na pozemku p. č. 2745/12, 
2745/14 a 2745/18 v k. ú. Horažďovice 

d) schvaluje kácení 3 ks thují u vjezdu do dvora hotelu Prácheň na pozemku p. č. 218/1 v k. ú. 

Horažďovice 

e) schvaluje kácení 2 ks javoru a 2 ks habru v parku Ostrov na pozemku p. č. 1085 a 1083/1 

v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby   
 

41. schvaluje pronájem frankovacího stroje Quadient IS 350 s elektronickou váhou do 3 kg a sloganovým 
razítkem od společnosti EVROFIN FS s.r.o., IČO: 04711751, se sídlem Sienkiewiczova 2, Ústí nad 
Labem za cenu pronájmu po dobu 4 let max. 65.000 Kč a pověřuje starostu města uzavřením a 
podpisem smlouvy o pronájmu frankovacího stroje se společností EVROFIN FS s.r.o., se  sídlem 
Sienkiewiczova 2, Ústí nad Labem, IČO: 04711751 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
správní   
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42. v záležitosti veřejné zakázky „Inovace odborné učebny chemie a počítačové učebny ZŠ Blatenská, 
Horažďovice“:  

a) schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Horažďovice a Základní školou Horažďovice, 

Blatenská 540, příspěvková organizace o centralizovaném zadávání, uzavřenou v souladu s § 
9, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZoZVZ) za účelem 
centralizovaného zadávání podlimitní veřejné zakázky včetně jejích částí 

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

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

c) jmenuje hodnotící komisi dle návrhu 

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

43. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
      
       termíny jednání RM: 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   
  

 
   


