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Město Horažďovice
Usnesení 

z 66.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
dne 08.07.2013

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  65. schůze  
RM dne 24.06.2013 

2. schvaluje výzvu k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Změna č. 1 A,B,C 
územního  plánu města Horažďovice“, zadávanou dle § 18 obecné výjimky z působnosti zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, včetně příloh, seznam společností určených 
k obeslání, jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící komise a pověřuje starostu města podpisem –
za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor výstavby a územního plánování 

3. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče InTePs, s.r.o., Kollárova 511, Písek na realizaci 
podlimitní veřejné zakázky  na stavební práce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách v platném znění s názvem „STL plynovod a oprava vodovodu Komenského ul. 
Horažďovice“ s nabídkovou cenou 2.696.642 Kč, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a  pověřuje
starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

4. ve věci „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Komenského ul. 211, Horažďovice“: 

a) souhlasí s rekonstrukcí sportovního areálu ZŠ Komenského ul. 211, Horažďovice 
s předpokládanými náklady ve výši 2.207.757 Kč bez DPH a realizací v roce 2014 s tím, že 
rekonstrukce bude realizována pouze v případě získání nadačního příspěvku nadace ČEZ a
posouzena vhodnost realizace RM, případně ZM

b) schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek Nadaci ČEZ se sídlem Duhová 1531/3, Praha 4
na realizaci projektu „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Komenského ul. 211, Horažďovice“ a 
pověřuje starostu města podpisem

c) pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zařadit akci do návrhu rozpočtu na rok 
2014

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

5. doporučuje ZM projednat a vzít na vědomí plochy pro rozvoj dle schváleného Územního plánu města 
Horažďovice : 

a) pozemky v majetku společnosti Teraso s.r.o. Horažďovice – jedná se o pozemky o výměře 
21 550 m2, lokalita má výhodné napojení z Blatenské ulice, možnost napojení je i přes areál 
Technických služeb z ulice Tyršova a Hornická a dopravní obslužnost je i přes železnici,

b) pozemky v majetku společnosti Atrium s.r.o. Horažďovice – jedná se o pozemky o celkové 
výměře 22 700 m2, nacházející se v zastavitelném území s výhodným dopravním napojením ze 
Strakonické ulice,

c) pozemky při Lávičkové cestě - část pozemků se nachází v současné době v Rezervě č. 34/2 –
lokalita za čarou zastavitelného území, plocha určená k umísťování staveb s nejvyšší přípustnou 
mírou zátěže v současné době bez dopravního napojení, ostatní pozemky kolem Lávičkové cesty 
se nacházejí v nezastavitelné lokalitě

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
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6. bere na vědomí oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené 
pracoviště Klatovy, Randova 167/I, Klatovy o nepotřebnosti nemovitosti p.č. 2730/17 v k.ú. 
Horažďovice a schvaluje znění dopisu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor 
odloučené pracoviště Klatovy a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. schvaluje úplnou uzavírku provozu na místních komunikacích ulice Plzeňská, Mírové náměstí, ulice 
Zářečská, ulice Nábřežní, ulice Příčná, ulice Podbranská, ulice Trhová, ulice Prácheňská, ulice 
Hradební, ulice Havlíčkova, ulice Ševčíkova v Horažďovicích, v úsecích dle doložené situace, z důvodu 
pořádání cyklistického závodu „Horažďovické kolo“ dne 08.09.2013 v době od 09:00 hodin do 17:00 
hodin s tím, že sportovní akce bude řádně zajištěna pořadatelskou službou a bude umožněn vjezd 
vozidlům IZS – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

8. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Vavřík stavby s.r.o., Příkosice 151, Mirošov na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  na stavební práce zadávané dle § 18 obecné výjimky 
z působnosti zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění s názvem „Oprava 
vybraných kanalizačních přípojek čp. 712-713, 779-780 v Horažďovicích“ s nabídkovou cenou 439.317 
Kč bez DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a  pověřuje starostu města podpisem – za realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

9. schvaluje změnu vzduchotechnického zařízení restaurace v čp. Strakonická 180 v Horažďovicích za 
podmínek:

a) práce budou provedeny až po předložení projektové dokumentace k odsouhlasení a uzavření 
dohody o opravách a úpravách nebytového prostoru a majetkovém a finančním vypořádání mezi 
městem Horažďovice (vlastník) a Xiong Qing Hua (nájemce)

b) veškeré náklady spojené s přípravou a realizací díla budou na náklady nájemníka

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

10. neschvaluje změnu pohledu východní strany u řadového domu „N“ na pozemku p.č. 2821/29 v k.ú. 
Horažďovice, jejímž předmětem je podepření balkonu zdí – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

11. odkládá projednání bodu o neoprávněném záboru veřejného prostranství manželi  ……………. do 
doby získání stanoviska právního zástupce města týkající se výzvy k odstranění vybudovaného sezení 
a pískoviště z veřejného prostranství na části pozemku p.č. 1156/15 k.ú. Horažďovice – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku města 

12. v záležitosti pronájmu nebytových prostor v Žižkově ul. 757, Horažďovice: 

a) bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 757, ulice Žižkova,  Horažďovice 
podanou nájemcem Martinou Šůsovou, Žižkova 494, Horažďovice. Nájemní vztah skončí uplynutím 
tříměsíční výpovědní lhůty ke dni 31.10.2013

b) schvaluje snížení nájemného o zálohové platby na teplo a vodu nájemci Martině Šůsové, Žižkova 
757, Horažďovice na období od 01.07.2013 do 30.09.2013

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

13. v bytových záležitostech schvaluje:  

a) pronájem bytu č. , ………………., Horažďovice …………………….., ………………. s platností od 
01.08.2013 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

b) pronájem bytu č. .., …………………, Horažďovice ……………………., …………………, 
Horažďovice s platností od 01.08.2013   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
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– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor kanceláře starosty a MěÚ,  odbor investic, rozvoje 
a majetku města 

14. povoluje zvláštní užívání veřejného prostranství společnosti Bell group s.r.o., Janáčkovo nábřeží 
1153/13, Praha 5 – Smíchov na náměstí v Horažďovicích za účelem provádění promo akcí wellness 
výrobků na dobu 5 pracovních dnů – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, finanční odbor – (5-0-0).

15. RM projednala návrh organizační složky Technické služby, ze dne 01.07.2013 týkající se kácení. Rada 
města Horažďovice v záležitosti kácení bere na vědomí: 

a) havarijní kácení 1 ks habru, 1 ks topolu, 2 ks vrby, 1 ks olše, 1 ks lípy na p. č. 1179/1 v Panské 
zahradě v k. ú. Zářečí u Horažďovic

b) havarijní kácení 3 ks jasanu, 12 ks javoru, 2 ks dub, 16 ks olše, 2 ks vrba, 2 ks smrk, 19 ks topol, 6 
ks lípa, 1 ks akát, 2 ks modřín, 1 ks bříza a 1 ks borovice v parku Ostrov na p. č. 1085, 2464/2, 
1176/2, 2469 a 1083/1 v k. ú. Zářečí u Horažďovic, na p. č. 716/2 v k. ú. Velké Hydčice, na p. č. 
153 a 294/2 v k. ú. Týnec u Hliněného Újezdu

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka Technické služby 

16. bere na vědomí podnět některých rodičů žáků a přátel ZUŠ a  schvaluje  text odpovědi na podnět 
rodičů žáků ZŠ a ZUŠ Horažďovice uvedený v příloze – za realizaci  usnesení  zodpovídá 
místostarosta města a MěÚ, odbor PPŠK

17. v záležitosti stavby „Stavební úpravy křižovatky Strakonická – Příkopy v Horažďovicích“: 

a) revokuje usnesení z 62. RM/bod č. 28 ze dne 27.05.2013

b) schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby „Stavební úpravy křižovatky Strakonická – 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 

18. schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka při realizaci 
stavby „Stavební úpravy křižovatky Strakonická – Příkopy v Horažďovicích“ mezi Plzeňským krajem 
jednajícím Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o., Škroupova 18, Plzeň a městem 
Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem  smlouvy – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

19. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV pro světelnou signalizaci v plánované křižovatce 
Strakonická - Příkopy mezi městem Horažďovice a ČEZ, a.s. a souhlasí s úhradou podílu na 
nákladech ve výši 5.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

20. schvaluje dodatek č.1 k smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava brány mezi čp. 6 a čp. 7 na 
Mírovém náměstí v Horažďovicích“ uzavřené se společností Stavební společnost H a T spol. s r.o., 
Komenského 373, Strakonice, jehož předmětem je změna rozsahu díla a snížení ceny o 34.269 Kč + 
DPH a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

21. neschvaluje změnu stavby na pozemku p.č. 2821/21 v k.ú. Horažďovice - změnu pohledu východní 
strany, jejímž předmětem je podepření balkonu zdí a schvaluje změnu pohledu východní strany –
drobné posunutí balkonových dveří oproti okenním otvorům a změnu pohledu západní strany – zrušení 
dveří z boku lodžie do obytné místnosti – za realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

22. schvaluje dodatek č. 4 k souhrnu smluvních dohod na realizaci stavby „I/22 Horažďovice, 
Komenského ulice“ uzavřených mezi městem Horažďovice, ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 a 
sdružením společností Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190, Klatovy a ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 
Strakonice, jehož předmětem je změna rozsahu díla a zvýšení ceny o 293 Kč + DPH a pověřuje 
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starostu města podpisem  dodatku k souhrnu smluvních dohod – za realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

23. rozhodla ve věci 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 „Zateplení čp. 
26, Horažďovice“:

a) o vyloučení uchazeče Brůžek Miroslav, Trhová 109, Horažďovice na základě ustanovení § 76 
odst.1) a 6) ze zadávacího řízení pro nesplnění podmínek zadavatele,  

b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Petr Lupoměch, Bohuňov 60, Bystřice nad Pernštejnem 
s nabídkovou cenou ve výši 1.733.058 Kč bez DPH a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo 

a pověřuje starostu města podpisem výše uvedeného – za realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

24. ve věci jednání RM a ZM  schvaluje termíny   

jednání RM : 29.07.2013  v 15:00 hod.  
19.08.2013  v 15:00 hod.  

Jednání ZM: 02.09.2013 od 17:00 hod.

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




