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Město Horažďovice
Usnesení 

z 62.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
dne 27.05.2013

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  62. schůze  
RM  dne 20.05.2013

2. doporučuje ZM seznámit se s vytipovanými plochami pro možný budoucí rozvoj ve městě 
Horažďovice: 
Plocha č.27/1 – se nachází při komunikaci II. třídy, číslo 139 na východním okraji města. Jedná 
se o lokalitu pro průmyslové a skladovací plochy, mezi železnicí a ulicí Blatenskou, vedenou pod 
označením U kříže. Díky možnému dopravnímu napojení je tato lokalita připravena 
k dlouhodobému rozvoji. Plocha pro rozvoj měří cca 75 000 m2 s navrženou zastavitelností podle 
územního plánu ve výši 50 procent.
Plocha č. 34/1 – se v současnosti nachází za čárou zastavitelného území. Je to plocha o výměře cca 
105 000 m2 bez možnosti dopravního napojení, které je plánováno z navrhovaného obchvatu města 
Horažďovice. Jedná se o území areálového typu s převažující zástavbou hal a jiných budov pro 
produkci. Míra zastavěnosti území dle schváleného územního plánu je 50 procent Pověřuje MěÚ HD, 
odbor investic, rozvoje a majetku města jednat s vlastníky pozemků v lokalitě č. ....... o odkupu 
pozemků – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

3. schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky s názvem 
„Zateplení čp. 26, 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 

4. schvaluje záměr prodeje p.č. 264/9 trvalý travní porost o výměře 830 m2 v k.ú. Boubín s tím, že 
žadatel nechá zpracovat znalecký posudek a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru prodeje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

5. schvaluje záměr směny pozemků p.č. 48/1 ostatní plocha o výměře 811 m2, p.č. 51/8 ostatní plocha o 
výměře 47 m2, p.č. 53/2 zahrada o výměře 2 014 m2, p.č. 73/8 trvalý travní porost o výměře 317 m2, 
p.č. 73/19 orná půda o výměře 242 m2, p.č. 329/1 ostatní plocha o výměře 194 m2, části p.č. 127 o 
výměře cca 3 000 m2 v k.ú. Boubín za pozemek p.č. 627/51 orná půda o výměře 7 926 m2 v k.ú. Velké 
Hydčice bez finančního vyrovnání s tím, že žadatel nechá zpracovat geometrický plán na oddělení p.č. 
127 a  při zaměřování bude přítomen zástupce odboru investic, rozvoje a majetku města,  pověřuje 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

6. rozhodla o přijetí cenové nabídky Václava Palivce, Říční 186,  Katovice na výkon koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby „Otavská cyklostezka – úsek v mikroregionu 
Prácheňsko č.1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí, etapa I“ s nabídkovou cenou 48.000 Kč (zhotovitel není 
plátce DPH), schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. rozhodla o přijetí cenové nabídky Václava Palivce, Říční 186, Katovice na výkon koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi stavby „STL plynovod a oprava vodovodu Komenského ul. 
Horažďovice“ s nabídkovou cenou 24.000 Kč (zhotovitel není plátce DPH), schvaluje příslušnou 
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smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

8. souhlasí s umístěním reklamy od společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. na parkovišti hotelu Prácheň (st. 
parcela č. 218/1) nájemci Romanu Staňkovi, Žižkova 425, Strakonice a pověřuje starostu města 
podpisem souhlasu vlastníka pozemku s umístěním reklamních a propagačních předmětů – za 
realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic,  rozvoje  a majetku města

9. souhlasí s podnájmem nebytových prostor v čp. 311, Blatenská ulice, Horažďovice (poliklinika 
Horažďovice) společnosti ALFA PRAKTIK s.r.o., Dragounská 404, Klatovy za účelem provozování 
ordinace praktického lékaře na dobu neurčitou s podmínkou, že budou respektována ustanovení 
nájemní smlouvy ze dne 27.11.2007 a bude doložena smlouva o podnájmu nebytových prostor na 
dobu neurčitou mezi MUDr. Václavem Palečkem, jednatelem společnosti Urocentrum Klatovy s.r.o., 
Vídeňská 87, Klatovy a společností ALFA PRAKTIK s.r.o., Dragounská 404, Klatovy jako příloha 
k platné nájemní smlouvě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

10. povoluje zvláštní užívání veřejného prostranství Lence Bícové, Restaurace Na Růžku, Horažďovice, 
Tyršova 353 k umístění letní terasy před restaurací Na Růžku o výměře 18 m2  od 01.06.2013 do 
31.08.2013 dle žádosti. Poplatek bude vyměřen dle OZV 6/2010 o místních poplatcích – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

11. doporučuje ZM schválit Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných půjček z Fondu 
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 24.05.2013,  tj.: rozhodnout o poskytnutí půjčky 
…………………, ……………..,  …………………. ve výši 50 tis. Kč  se splatností 4 roky a úrokovou 
sazbou  3 % a ve výši 100 tis. Kč se splatností 5 let a úrokovou sazbou 3 % – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, finanční odbor

12. schvaluje výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 takto: 

a) převést zlepšený výsledek hospodaření za rok 2012 příspěvkové organizace ZŠ a ZUŠ ve výši 
83.674,43 Kč do jejího rezervního fondu.

b) krýt ztrátu za rok 2012 příspěvkové organizace ZŠ Komenského ve výši 249.554,93 Kč z jejího 
rezervního fondu 

c) krýt ztrátu za rok 2012 příspěvkové organizace Křesťanská MŠ ve výši 53.031,47 Kč 

z jejího rezervního fondu ve výši 28.754,78

z jejího předpokládaného zlepšeného výsledku hospodaření v roce 2013 ve výši 
24.276,69

d) krýt ztrátu za rok 2012 příspěvkové organizace MŠ Loretská ve výši 16.476,99 Kč z 
jejího rezervního fondu

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

13. v záležitosti provedené veřejnosprávní kontrole: 

a) bere na vědomí protokol o provedené veřejnosprávní kontrole příspěvkové organizace – ZŠ 
Komenského č.j. MH/07341/2013

b) schvaluje účetní závěrku ZŠ Komenského a ZŠ a ZUŠ sestavenou ke dni 31.12.2012, kterou 
tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK – (3-0-0).

14. na základě žádosti ředitelky ZŠ Komenského ul. vyjadřuje předchozí souhlas k přijetí finančního daru 
od ZKD Sušice ve výši 200 Kč na odměny pro žáky – za realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
PPŠK 

15. ve věci projektu Městský úřad Horažďovice – profesionalita s lidskou tváří: 
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a) souhlasí s Opravným rozhodnutím č.1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 36/89 vztahující se 
k projektu „Městský úřad Horažďovice – profesionalita s lidskou tváří“, jehož předmětem je 
oprava zřejmých nesprávností poskytovatele dotace v zálohových platbách a oprava drobných 
formálních nedostatků a pověřuje starostu města podpisem

b) schvaluje s platností od 28.05.2013 Michaelu Klimentovou jako finanční manažerku projektu –
členku realizačního týmu

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá tajemnice MěÚ 

16. doporučuje ZM schválit předložený vybraný návrh loga města k používání – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

17. schvaluje realizaci protipožárních nástřiků v kulturním domě v Horažďovicích za cenu  54.553 Kč, 
schvaluje rozpočtové opatření – úhrada z rozpočtové rezervy – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor PPŠK

18. schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a Václavem Burdou, Otavská 1031, 
Horažďovice (dárce) na financování kultury města (dar ve výši 1.000 Kč) a pověřuje starostu města 
podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

19. doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví  podmínky pro pořádání, průběh a 
ukončení veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a jiných společenských podniků, v rozsahu 
nezbytném k zajištění veřejného pořádku – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  starosta města  

20. doporučuje ZM: 

a) schválit podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Rekonstrukce ulice Příkopy v Horažďovicích 
s celkovými plánovanými výdaji ve výši 14.159.420 Kč včetně DPH do Regionálního operačního 
programu NUTS II Jihozápad a pověřit starostu města podpisem výše uvedeného

b) schválit realizaci projektu „Rekonstrukce ulice Příkopy v Horažďovicích“

c) schválit zajištěni předfinancování a financování projektu „Rekonstrukce ulice Příkopy 
v Horažďovicích“ uvolněním prostředků z rozpočtu města, a to ve výši 14.159.420 Kč včetně 
DPH 

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

21. v záležitosti akce „Agitka – úprava nároží ulic Strakonická – Plzeňská, Horažďovice“ postupuje
varianty řešení k rozhodnutí ZM – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

22. souhlasí s uložením kabelů NN do pozemků města parc. č. 275/2 v k. ú. Horažďovice a 1194/5, 
1195/2, 2493/2, 2493/8 a 2395 v k.ú. Zářečí u Horažďovic dle žádosti ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené 
Ing. Miroslavem Steinerem, Plzeňská 803, Klatovy za podmínky, že bude uzavřena smlouva o budoucí 
Smlouvě o zřízení věcného břemene, zpevněné povrchy budou obnoveny z jednoho materiálu v celé 
šíři chodníku a budou předány zástupci Technických služeb Horažďovice – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

23. rozhodla o přijetí nabídky společnosti Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, Hradec 
Králové na výkon autorského dozoru stavby „Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko č. 
1 - Svaté Pole - č. 4 – Zářečí – I. etapa“ ve výši jednotkové ceny 540 Kč/hod + DPH a 3.870 Kč/cestu + 
DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

24. schvaluje změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a pověřuje starostu města 
podpisem Žádosti pro zpracování a schválení změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského 
kraje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

25. schvaluje projektovou dokumentaci pro stavební povolení stavby „Stavební úpravy křižovatky 
Strakonická – Příkopy v Horažďovicích – komunikace „Obecák“ a vodohospodářské stavby“ 
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zpracovanou společností Tebodin Czech Republic, s.r.o., Prvního Pluku 20/224, Praha – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

26. doporučuje ZM:

a) vzít na vědomí Analýzu finanční proveditelnosti zpracovanou Odborem poradenských řešení 
České spořitelny, a.s., Praha,

b) přijímá následující opatření navržená v uvedené studii:

- nutnost úzké spolupráce s Plzeňským krajem
- úprava technického zadání – max. počet lůžek 80
- příprava dokumentace

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

27. v záležitosti protipovodňových opatření doporučuje ZM:

a) vzít na vědomí odborný posudek zpracovaný VÚV, T.G. Masaryka, v.v.i., Praha

b) iniciovat přestavbu jezu Mrskoš na pohyblivý

c) nepokračovat v přípravě a realizaci stavby hrází

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

28. schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby „Rekonstrukce ulice Příkopy v Horažďovicích“ mezi 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle a městem Horažďovice a 
pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

29. doporučuje ZM schválit program 16. zasedání ZM rozšířený o projednání řešení nároží „Agitka“ a 
navrhuje ověřovatele zápisu Daniela Martínka a Karla Lukeše a návrhovou komisi MUDr. Jana Jehlíka 
a Ing. Michaela Formana – za realizaci  usnesení  zodpovídá místostarosta města  

30. schvaluje odprodej vozidla Škoda Felicia Pick-up  a vyřazení vozidla z majetku organizační složky 
Technické služby – za realizaci usnesení zodpovídá místostarosta města 

31. ve věci jednání RM a ZM schvaluje termíny 

  jednání RM: 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 




