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Město Horažďovice
Usnesení 

z 61.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
dne 20.05.2013

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  a  bere  na  vědomí  zprávu  o  kontrole  plnění  přijatých  usnesení  z 60. schůze RM 
dne 29.04.2013

2. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, Nepomuk 
na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „I/22 
Komenského ul. Horažďovice - chodníky“ s nabídkovou cenou ve výši 1.598.317 Kč bez DPH, 
schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem výše uvedeného – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

3. doporučuje ZM ve věci majetkoprávního vypořádání pozemků v křižovatce ulic Strakonická –
Plzeňská v Horažďovicích projednat a schválit:

a) darovací smlouvu č. DAR 1/13/33100/Pt mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546/56, Praha 4 – Nusle (dárce) a městem Horažďovice (obdarovaný), týkající se pozemků p.č. 
2694/23, p.č. 3159 v k.ú. Horažďovice

b) směnnou smlouvu č. SM 1/13/33100/Pt mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546/56, Praha 4 – Nusle (prvá smluvní strana) a městem Horažďovice (druhá smluvní strana), 
kdy ŘSD ČR převádí do majetku města p.č. 2694/20, p.č. 2694/21, p.č. 2694/22 v k.ú. 
Horažďovice, město Horažďovice převádí na ŘSD ČR p.č. 153/5 v k.ú. Horažďovice bez 
finančního vypořádání

c) prohlášení města Horažďovice týkající se pozemků p.č. 2694/20, p.č. 2694/21, p.č. 2694/22, p.č. 
2694/23, p.č. 3159 v k.ú. Horažďovice, na kterých se nachází stavby ve vlastnictví města a tyto 
jsou zařazeny jako místní komunikace

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

4. doporučuje ZM projednat a schválit žádost o převod pozemku p.č. 364/12 ostatní plocha ostatní 
komunikace o výměře 126 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic dle zákona č. 503/2012 Sb. od Státního 
pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, Krajského pozemkového úřadu pro 
Plzeňský kraj, Nám. Gen. Píky 8, Plzeň – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

5. v  záležitosti pronájmu pozemků Českému rybářskému svazu schvaluje: 

a) nájemní smlouvu na pronájem p.č. 3069 vodní plocha – rybník o výměře 4 897 m2, p.č. 3076 
vodní plocha – rybník o výměře 7 146 m2 v k.ú. Horažďovice mezi městem Horažďovice 
(pronajímatel) a Českým rybářským svazem Horažďovice, místní organizace, IČ: 43316603 
(nájemce) za nájemné 1.500 Kč/ha od 01.06.2013 na dobu neurčitou a pověřuje starostu města 
podpisem

b) nájemní smlouvu na pronájem p.č. 3071 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 714 m2, p.č. 3077 
ostatní plocha – jiná plocha o výměře 1 439 m2 v k.ú. Horažďovice mezi městem Horažďovice 
(pronajímatel) a Českým rybářským svazem Horažďovice, místní organizace, IČ: 43316603 
(nájemce) za nájemné 1 Kč/rok od 01.06.2013 na dobu neurčitou a pověřuje starostu města 
podpisem 
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– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

6. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 191/6 ostatní plocha – neplodná půda o 
výměře 683 m2 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ……….. 
…………………, …………….., ………………. (nájemce) na dobu neurčitou od 01.06.2013, za nájemné 
5 Kč/m2 pozemku s roční výpovědní lhůtou a pověřuje starostu města podpisem  – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. schvaluje záměr  pronájmu části pozemku p.č. 1574 zahrada o výměře cca 25 m2 za účelem zřízení 
zahrádky a části pozemku p.č. 1209/3 trvalý travní porost o výměře cca 142 m2 v k.ú. Veřechov pro 
pastvu a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

8. doporučuje ZM projednat a schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní k pozemku p.č. 
2821/31 v k.ú. Horažďovice, mezi městem Horažďovice (budoucí prodávající) a …………., …………., 
…………….. (budoucí kupující), týkající se změny budoucího kupujícího a prodloužení termínu 
dokončení výstavby objektu bydlení a vydání povolení o uvedení stavby do trvalého užívání do 
30.09.2014  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic,  rozvoje  a  majetku města 

9. doporučuje ZM projednat a schválit prodloužení termínu výstavby objektu bydlení (rodinného 
řadového domu) na p.č. 2821/25 v k.ú. Horažďovice do 30.09.2013 a dodatek č. 1 k budoucí smlouvě 
kupní mezi městem Horažďovice (budoucí prodávající) a manželi ………….. a …………… ………….., 
………………….., Horažďovice (budoucí kupující) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

10. schvaluje smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad se sídlem Jeronýmova 1750/21, 
České Budějovice, zastoupenou Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady (poskytovatel dotace) a 
městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1,  Horažďovice, zastoupeném Mgr. Karlem Zrůbkem, 
starostou (příjemce dotace) na spolufinancování projektu „Otavská cyklostezka – úsek v mikroregionu 
Prácheňsko č. 1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí, etapa I a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje zvláštní užívání místní komunikace – chodníku na Mírovém náměstí v Horažďovicích, 
v úseku dle doložené situace, z důvodu umístění přenosného prodejního zařízení u prodejny 
květinářství v čp. 12, od 30.04.2013 do 30.04.2014 a umístění reklamní stojanu typu „A“ – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku města 

12. schvaluje pravidla o poskytování a rozúčtování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových 
prostor a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

13. schvaluje výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v čp. 4, Mírové náměstí, Horažďovice za 
minimální cenu 800 Kč/m2/rok - restaurace, kuchyně, 400 Kč/m2/rok - kancelář, šatny a pověřuje MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

14. schvaluje splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek se Zdeňkem Lipšanem, V Ráji 768, 
Strakonice na úhradu dlužného nájemného a příslušného úroku  z prodlení za pronájem nebytových 
prostor Mírové náměstí 19, Horažďovice ve výši 1.200 Kč/měsíc vždy k 25. dni běžného kalendářního 
měsíce, poprvé v červnu 2013 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

15. bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor - garáže č. 8, Mírové  náměstí 12, Horažďovice 
(areál zámku) podanou nájemcem ………… ……………., ………………, ……………... Nájemní vztah 
skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty ke dni 31.07.2013 – za realizaci usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
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16. doporučuje ZM schválit Závěrečný účet DSO RADINA za rok 2012 – souhlasit s hospodařením za rok 
2012, a to bez výhrad a vzít na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření zpracovanou Krajským 
úřadem Plzeňského kraje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

17. souhlasí s umístěním výdejního mrazáku na zmrzlinu a stolků se židlemi v zádveří aquaparku, 
schvaluje příslušnou smlouvu na dobu určitou mezi městem Horažďovice a Karlem Malým, Lublaňská 
1539/6, Praha 2 – Vinohrady a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci  usnesení zodpovídá 
MěÚ, finanční odbor 

18. schvaluje uzavření Křesťanské mateřské školy od 01.07.2013 do 31.07.2013 a MŠ Loretská ul. 
v době od 01.08.2013 do 31.08.2013. Mateřská škola, která bude přes prázdniny otevřena, bude 
zajišťovat provoz i pro děti z uzavřené mateřské školy – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor PPŠK          

19. ve věci vyřazení majetku příspěvkových organizací:

a) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení majetku 
ZŠ a ZUŠ v celkové pořizovací hodnotě 196.929 Kč, z toho samostatných movitých věcí 
v hodnotě 12.830 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku 184.099 Kč

b) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku MŠ Loretská v celkové pořizovací hodnotě 8.460 Kč.

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

20. v záležitosti provedené veřejnosprávní kontrole příspěvkových organizací – Křesťanská MŠ a MŠ 
Loretská:

a) bere na vědomí protokol o provedené veřejnosprávní kontrole příspěvkových organizací –
Křesťanská MŠ č.j. MH/06698/2013 a MŠ Loretská č.j. MH/06218/2013

b) schvaluje účetní závěrku Křesťanské MŠ a MŠ Loretská sestavenou ke dni 31.12.2012, kterou 
tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha

– za  realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

21. na základě žádosti ředitelky Křesťanské MŠ vyjadřuje předchozí souhlas k přijetí finančního daru od 
………….,………………, …………….. ve výši 5.000 Kč a od Sdružení rodičů a přátel při KMŠ 
Horažďovice, o.s. ve výši 3.500 Kč na úhradu venkovní zahradní hry „Člověče, nezlob se!“ – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

22. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku MC Dráčkov ve výši 1.500 Kč na uspořádání „Dětského 
mini dne“ v Horažďovicích, dne 05.06.2013 z rezervy příspěvků – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor PPŠK 

23. schvaluje smlouvu o sponzorství mezi městem Horažďovice a vydavatelstvím Regionall – Hana 
Voděrová, vydavatelství a nakladatelství, Kaznějovská 52, Plzeň (předmětem smlouvy je sponzorský 
příspěvek ve výši 2.000 Kč z rozpočtu kultury) na vydání knihy Šedesát šumavských vyznání a 
pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK

24. schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč Záchranné stanici handicapovaných živočichů 
v Kašperských Horách z rezervy příspěvků – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK

25. souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč na službu raná péče pro rodiny s dětmi 
s postižením, Diakonie ČCE, středisko v Praze 5 – Stodůlkách, Vlachova 1502,  Praha 5, schvaluje 
příslušnou smlouvu a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

26. v bytových záležitostech: 

a) bere na vědomí zápis z bytové komise ze dne 14.05.2013

b) schvaluje pořadník uchazečů o obecní byt:
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1. ……………………………….
2. ……………………………….
3. ………………………………. 
4. ……………………………….
5. ……………………………….
6. ……………………………….
7. ………………………………..
8. ………………………………..
9. …………………………………
10. …………………………………

c) revokuje usnesení z 58. RM ze dne 08.04.2013, bod 31. h) z důvodu písemného odmítnutí 
možnosti pronájmu bytu

d) schvaluje pronájem bytu č. .., …………………., Horažďovice ………………………, Husovo 
náměstí 140, Horažďovice s platností od 01.06.2013 na dobu určitou do 31.12.2013 za nájemné 
39,97 Kč/m2. Nájemné bude valorizováno vždy k 01.07. běžného kalendářního roku o míru 
inflace indexu ceny stavebních prací roku předchozího

e) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. , …………….., Horažďovice s nájemcem 
…………….. …….. k 30.06.2013 a schvaluje pronájem bytu č. ., …………….., Horažďovice 
…………………….., ………………, ………………… s platností od 01.07.2013 na dobu určitou do 
30.11.2013 za nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy ve výši 5,80 Kč/m2. Nájemné bude 
valorizováno vždy k 01.07. běžného kalendářního roku o míru inflace indexu ceny stavebních 
prací roku předchozího

f) schvaluje pronájem bytu č. ., ……………., Horažďovice ………………….., ……………, 
………………….s platností od 01.06.2013 na dobu určitou do 31.12.2014 za nájemné 39,97 
Kč/m2. Nájemné bude valorizováno vždy k 01.07. běžného kalendářního roku o míru inflace 
indexu ceny stavebních prací roku předchozího

g) schvaluje  prodloužení  nájmu bytu č. ., ……………………, Horažďovice  (tzv. opakovaný 
pronájem) na dobu dvou let od 01.06.2013 do 31.05.2015) k nájemní smlouvě (ve smyslu 
usnesení RM č. 51/26 ze dne 27.08.2008) – nájemník ………… a ………., ………………, 
………………….., Horažďovice

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

27. v záležitosti poskytnutí  daru pro Městskou knihovnu Horažďovice na projekt Děti a čtení 2013 
schvaluje: 

a) darovací smlouvu  mezi městem Horažďovice a firmou  INKA - Kareš spol. s. r.o. (ve výši ve výši 
3.000 Kč)

b) darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a společností OVAG s.r.o. (ve výši 1.000 Kč)

c) darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a společností Brabec, Mlýn Horažďovice – Zářečí 
s.r.o. ve (výši 1.000 Kč) 

d) darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a společností Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. (ve 
výši 1.000 Kč)

e) darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a  Rosa Computers – Václav Rosa (ve výši 3.000 
Kč)

f)  darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a firmou Burda Václav  (ve výši 1.000 Kč)  

a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  organizační složka Městská 
knihovna 
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28. schvaluje navýšení rozpočtu na projekty Městské knihovny Horažďovice Seniorům Dokořán 2013, 
Děti a čtení 2013 o 44.000 Kč, souhlasí s rozpočtovým opatřením – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
organizační složka Městská knihovna 

29. schvaluje úplnou uzavírku části Podbranské ulice při realizaci akce „Oprava brány mezi čp. 6 a čp. 7 
na Mírovém náměstí v Horažďovicích“ v místě branky v termínech od 23.05.2013 do 01.08.2013 – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

30. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Systém NET Line s.r.o., Rokycanova 1929, 
Sokolov na realizaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Městský 
kamerový dohlížecí systém Horažďovice“ s nabídkovou cenou 1.271.767,35 Kč bez DPH, schvaluje
příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

31. doporučuje ZM: 

a) schválit závěrečný účet města Horažďovice za rok 2012, a to bez výhrad

b) vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 zpracovanou 
firmou ADU.CZ s.r.o. Malenice 

c) schválit účetní závěrku města Horažďovice sestavenou k 31.12.2012 v souladu s ustanovením
§ 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s 
vědomím výsledku přezkoumání hospodaření města nezávislým auditorem

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  tajemnice MěÚ 

32. rozhodla o výběru ekonomicky nejvhodnější nabídky uchazeče M.C.TRITON, spol. s r.o., Evropská 
846/176a, Praha 6 na realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem 
„Městský úřad Horažďovice – profesionalita s lidskou tváří“ s nabídkovou cenou 498.000 Kč bez DPH, 
schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

33. schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „STL plynovod a oprava vodovodu Komenského ul. Horažďovice“ zadávanou dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění ve zjednodušeném podlimitním 
řízení, včetně příloh a seznam společností určených k obeslání,  jmenuje členy a náhradníky členů 
hodnotící komise a pověřuje starostu města podpisem výše uvedeného – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

34. schvaluje smlouvu o reklamě mezi městem Horažďovice a společností Elika, s.r.o. a smlouvu o 
reklamě mezi městem Horažďovice a společností HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké 
Hydčice na zajištění reklamy při městských slavnostech (Slavnosti kaše a Jmeniny města) a pověřuje 
starostu města podpisem obou smluv – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

35. schvaluje finanční příspěvek TK Horažďovice ve výši 39.500 Kč účelově určeného na opravu 
tenisových šaten v areálu Lipky – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

36. RM projednala termíny jednání RM a ZM. Ve věci jednání RM a ZM schvaluje termíny   

jednání RM : 27.05.2013  v   15:00 hod.    
24.06.2013  v   15:00 hod.  

jednání ZM : 03.06.2013  v   18:00 hod    

Mgr. Karel Zrůbek, v.r.                Jan Buriánek, v.r.
   starosta města místostarosta města 




