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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 87.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 06.08.2018 

 
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  86. schůze RM ze 
dne 16.07.2018  

2. v záležitosti veřejné zakázky „Třebomyslice, rekonstrukce čp. 1“: 

a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka STAFIS – KT s.r.o., Pačejov – nádraží 74, 
Horažďovice, IČO: 25219090 na realizaci stavebních prací za nabídkovou cenu 11.991.252,11 Kč 
bez DPH (14.509.415 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

b) ukládá výdaje ve výši 14.509.415 zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2019 případně do 
rozpočtového provizoria  

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

3. v záležitosti architektonické veřejné dvoufázové projektové soutěže o návrh „Revitalizace kina  a 
křižovatky Strakonická – Plzeňská, Horažďovice“: 

a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi městem Horažďovice a společností City Upgrade 
s.r.o., Školská 12, Praha 1, IČO: 02756021 na zajištění funkce organizátora, dále funkce 
sekretáře soutěže a přezkušovatele  

b) jmenuje členy poroty a jejich náhradníky dle přílohy a schvaluje uzavření příslušných objednávek 
s těmito členy 

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

4. schvaluje částečnou uzavírku silnice I/22 na pozemku p. č. 2694/3 v k. ú. Horažďovice pro účely stavby 
„Oprava části Strakonické ul. – I/22 – II. etapa“ ve dnech od 20.08.2018 do 15.10.2018 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. rozhodla o přijetí nabídky uchazeče Martina Korcha, Plzeňská 265, Horažďovice, IČO: 61754765 na 
realizaci stavebních prací veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Městské zdravotnické zařízení, 
Horažďovice – oprava střechy“ zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu 
z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. za nabídkovou cenu 1.860.241,39 Kč bez DPH (2.250.892,08 Kč vč. 
DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

6. rozhodla o přijetí nabídky uchazeče Window Holding a.s., Hlavní 456, Lázně Toušeň, IČO: 28436024 na 
realizaci stavebních prací veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Městské zdravotnické zařízení, 
Horažďovice – výměna oken a dveří“ zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu 
z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. za nabídkovou cenu 1.157.060,78 Kč bez DPH (1.400.043,54 Kč vč. 
DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce lesní cesty Opěš, 
Horažďovice“ uzavřené se společností Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, Nýrsko, jehož předmětem je 
změna rozsahu díla a navýšení ceny o 145.980 Kč + DPH  – za  realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje  a  majetku  města    

8. v záležitosti společnosti Čevak a.s., České Budějovice:  

a) bere na vědomí provedení průzkumných prací na prameništi Ostrov a upuštění od regenerace 
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b) schvaluje nabídku na provedení studie – bilance zdrojů a zásobování města pitnou vodou za 
nabídkovou cenu ve výši 165.000 Kč bez DPH s termínem předání verze k projednání do 
30.11.2018. Výdaje na vyhotovení studie budou zahrnuty do rozpočtového opatření č. 9, zdrojem 
bude doplatek nájemného za hospodářský rok 2017 od společnosti Čevak a.s., Severní 8/2264, 
České Budějovice 

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

9. schvaluje záměr odkupu části pozemku p.č. 36 ostatní plocha neplodná půda o výměře cca 39 m2 v k.ú. 
Třebomyslice u Horažďovic (dle zákresu) od manželů ……………. , ………………  s tím, že v době 
odkupu nebude k pozemku zřízeno zástavní právo smluvní a zákaz zcizení a pověřuje MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města vyhotovením geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 36 a 
části p.č. 605/1 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

10. neschvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 130/1 zahrada o výměře cca 44 m2 v k.ú. Babín u 
Horažďovic za účelem rozšíření zahrádky na pozemku p.č. 130/16 v k.ú. Babín u Horažďovic a schvaluje 
záměr a možnost pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

11. v záležitosti narovnání majetkových vztahů v k.ú. Veřechov  schvaluje záměr směny p.č. 147 ostatní 
plocha neplodná půda o výměře 146 m2 v k.ú. Veřechov ve vlastnictví …………… ……….., ……………… , 
…………..  za část pozemku p.č. 146/3 o výměře cca 264 m2 v k.ú. Veřechov ve vlastnictví města 
Horažďovice s doplatkem pro město Horažďovice ve výši 50 Kč/m2 pozemku, pověřuje MěÚ odbor 
investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny, vyhotovením geometrického plánu na 
oddělení p.č. 146/3 v k.ú. Veřechov a informovat vlastníky nemovitosti čp. 57 o záměru směny části 
pozemku p.č. 146/3 v k.ú. Veřechov – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

12. schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 216/1 zahrada o výměře 462 m2, p.č. 3093 ostatní plocha jiná 
plocha o výměře 358 m2, p.č. 3094 ostatní plocha jiná plocha o výměře 452 m2, p.č. 3095 ostatní plocha 
jiná plocha o výměře 108 m2 v k.ú. Horažďovice s tím, že na pozemcích nebudou umisťovány stavby a 
pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu pozemků – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

13. záležitosti žádosti ………. …………….  schvaluje záměr pronájmu části pozemku st.p.č. 733 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře cca 21 m2 včetně budovy občanské vybavenosti bez čísla popisného/čísla 
evidenčního v k.ú. Horažďovice za účelem uskladnění dřeva a uhlí a  pověřuje MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města   

14. schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Úprava přechodů pro chodce 
s omezenou schopností pohybu a orientace – Mobilita pro všechny – změna přechodu č. 04 a 14“ 
uzavřené se společností Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, Nýrsko, jehož předmětem je změna rozsahu 
a navýšení ceny o 58.679 Kč + DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   

15. schvaluje výjimku ze stavební uzávěry pro přístavbu garáže na pozemku p. č. 1488/37 a 1485/21 v k.ú. 
Horažďovice dle předložené projektové dokumentace stavby „Přístavba garáže p. č. 1485/21, 1488/37, 
k.ú. Horažďovice“ a žádosti …………… …………. , zastoupeného Ing. arch. Julií Šelerovou, Mayerova 
1065, Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

16. schvaluje uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie v rámci akce „Revitalizace sídliště Šumavská - Pod Vodojemem“ mezi městem Horažďovice a 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín a souhlasí s úhradou nákladů ve výši 147.428 Kč + DPH – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

17. schvaluje uzavření smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje v záležitosti 
stavby „Horažďovice – kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města – SO 440 – Svaté 
Pole“ mezi městem Horažďovice a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o., Škroupova 18, Plzeň,  
jejímž předmětem je stanovení podmínek prací v komunikaci na části pozemku p.č. 292 a 293 a 2756/17 v 
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k.ú. Svaté Pole u Horažďovic – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

18. schvaluje kácení dřevin v rámci projektu „Rekonstrukce Peškovy ulice“ dle předložené dokumentace – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

19. schvaluje uzavření memoranda o spolupráci při zajištění bezpečnosti provozu v areálu mezi Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město (vlastník) a 
městem Horažďovice na dobu určitou do 31.12.2020 (memorandem se upravuje zajištění dozoru nad 
bezpečností provozu a dodržování veřejného pořádku na pozemku p.č. 3112/1 v k.ú. Horažďovice - areál 
bývalého kláštera, později kasáren) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

20. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě týkající se zvýšení rozlohy pronajatých nebytových 
prostor o úložný prostor, sklad na výměru 114,01 m2 v obecní budově Komušín 69 nájemci  Spolek Přátel 
Komušína, se sídlem Horažďovice - Komušín 69 s platností od 01.09.2018, bez zvýšení nájemného – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku  

21. schvaluje  uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor Ševčíkova 27, 
Horažďovice (skladové prostory) mezi Miele, spol. s r.o., Holandská 879/4, Brno - Štýřice (nájemce) a 
městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) ke dni 31.08.2018 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

22. schvaluje uzavření splátkového kalendáře pod  ztrátou  výhody  splátek  s ……… …………, bývalým 
nájemcem bytu č… , ………………. , Horažďovice na úhradu dlužného nájemného,  úhrad za plnění  
poskytovaná s užíváním bytu, nedoplatku souhrnného vyúčtování za rok 2017 a příslušného úroku 
z prodlení ve výši 500 Kč/měsíc, vždy k  25. dni běžného  kalendářního  měsíce, poprvé  v srpnu 2018 – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

23. schvaluje pronájem bytu č. …  (2+1), ……………., Horažďovice …………. ………….. , …………… , 
…………… s platností od 01.08.2018 na dobu určitou do 31.07.2019 za nájemné ve výši 41,59 Kč/m2 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

24. schvaluje pronájem  bytu č. ..  (2+1), ……………….. , Horažďovice …………………., ………… s platností 
od 15.08.2018 na dobu určitou do 14.08.2020 za nájemné ve výši 41,38 Kč/m2 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

25. v záležitosti …………….. ………… :  

a) schvaluje pronájem bytu č…  (0+1), …………….. , Horažďovice ………….. ……………., 
……………. , ………….  s platností od 15.08.2018 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 41,59 
Kč/m2 

b) schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (2+1), ……………… , Horažďovice 
s …………. …………  ke dni 31.08.2018 

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

26. v záležitosti kulturní komise:  

a) bere na vědomí zápis z 32. jednání kulturní komise 

b) neschvaluje vystoupení skupiny Brutus jako hlavního účinkujícího Slavností Kaše 2019  

c) schvaluje modernizaci ukázkového Masného krámu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

27. schvaluje přidělení schránky v kolumbáriu na hřbitově v Šumavské ulici v Horažďovicích (žadatel ….. …. 
………. , ……….. , ………………. ) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor správní  

28. rozhodla o zrušení realizace akce „Digitalizace kina Otava (Dukla) v Horažďovicích“ a vrácení dotace ve 
výši 700.000 Kč obdržené ze Státního fondu kinematografie – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města   

29. v záležitosti akce „Základní technická vybavenost Loreta“:  
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a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zpracovatele 
projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné 
zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. a stanovuje lhůtu pro podání 
nabídky do 10.09.2018 

b) schvaluje seznam potencionálních uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky 

c) stanovuje hodnotící komisi ve složení dle přílohy 

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

30. doporučuje  ZM:  

a) projednat a schválit odkup pozemku p.č. 269/1, orná půda, o výměře 12 m2 a pozemku p.č. 
269/2, orná půda, o výměře 90 m2 v k.ú. Horažďovice od …………… ………. , ……………, 
………….  a ……….. ……….. , ……………. , ……….. za cenu 100 Kč/m2 pozemku + náklady 
s prodejem související 

b) projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi ……………................ , …………… , 
……………. – ………..  a ………… ………. , ………………. , ……………… (prodávající) a 
městem Horažďovice (kupující) 

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

31. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace sídliště Šumavská, 
Pod Vodojemem, Horažďovice – I. etapa“ uzavřené se společností SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 
Praha 4, jehož předmětem je změna termínů plnění  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města   

32. provádí rozpočtové opatření č. 9/2018, kterým se zvyšují příjmy o 650.000 Kč a zvyšují výdaje o 650.000 
Kč  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

33. v záležitosti kácení:  

a) schvaluje kácení 1 ks borovice v parčíku u řeky v Nábřežní ulici na pozemku p. č. 2759/6 v k. ú. 
Horažďovice 

b) schvaluje kácení 1 ks višně v Okružní ulici na pozemku p. č. 1148/2 v k. ú. Horažďovice 

       – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

34. v záležitosti „Horažďovice – Komenského a Třebomyslická ulice – SO 320 vodovodní řad 1“: 

a) schvaluje uzavření dohody o skončení smlouvy ke smlouvě o podmínkách zřízení inženýrské 
sítě a budoucí smlouvy o náhradě za omezení užívání nemovitosti číslo: 0187/22-
444/33020/2010 ze dne 30.09.2010 

b) schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo 
0280/22-444/33200/2018 mezi Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na 
Pankráci 546/56, Praha 4 (budoucí strana povinná) a městem Horažďovice (budoucí strana 
oprávněná) 

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

35. v záležitosti stavby „Oprava bytového domu čp. 67, Horažďovice“: 

a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava bytového domu 
čp. 67, Horažďovice“ uzavřené se společností Stavební společnost H a T, spol. s r.o., 
Komenského 373, Strakonice, jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 
114.318 Kč + DPH 

b) schvaluje přesun 131.466 Kč vč. DPH z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města, který 
bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 9 

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

36. v záležitosti organizační složky Městská knihovna:  
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a) schvaluje uzavření darovací smlouvy na barvy a výtvarné potřeby mezi městem Horažďovice a 
Janou a Petrem Drázdovými  – Barvy, nátěrové hmoty, Horažďovice, IČO: 63291347 (dárce) ve 
výši 1.000 Kč 

b) schvaluje uzavření darovací smlouvy na řezané květiny mezi městem Horažďovic a Janou 
Petříkovou – Vesna Horažďovice,  IČO 61755231 (dárce) ve výši 2.000 Kč  

c) schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Horažďovice a  firmou Mlýn a krupárna 
MRSKOŠ, s.r.o., IČO: 26349248 (dárce) na peněžní dar ve výši 1.000 Kč 

d) schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Horažďovice a firmou BRABEC, MLÝN 
HORAŽĎOVICE – ZÁŘEČÍ, s.r.o., IČO: 28005988 (dárce) na peněžní dar ve výši 1.000 Kč 

e) schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Horažďovice a firmou Rosa Computers - 
Václav Rosa, IČO: 61754706 (dárce) na peněžní dar ve výši 1.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna   

37. v záležitosti odvlhčení zdiva v suterénu MěÚ Horažďovice přijímá cenovou nabídku ze dne 15.03.2018 na 
odvlhčení zdiva ve sklepích MěÚ Horažďovice od společnosti Elektrofyzika s.r.o., Vavřinec 89, IČO: 
0305472 (zhotovitel) na umístění 3 ks přístrojů elektrofyzikální technologie DryPol systém I se slevou v 
celkové výši 95.490 Kč bez DPH (vč. DPH 115.543 Kč) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

38. v záležitosti zajištění pouti: 

a) revokuje usnesení z 82. jednání RM, bod č. 18, ze dne 14.05.2018 

b) schvaluje zajištění  pouti v roce 2018 Vlastimilem Lagronem, Nár. Mučedníků 150, Klatovy IV. za 
podmínek: 

 Vlastimil Lagron zajistí prvky LTZ tak, aby byly uspokojeny požadavky obyvatelstva na tuto 
zábavu 

 Vlastimil Lagron uspořádá atrakce na prostranství určeném městem Horažďovice pro lunaparky a 
stánkový prodej – tržiště v max. výměře 8.750 m2 na 4 dny dle přiloženého plánku 

 Vlastimil Lagron zajistí na užívaném prostranství umístění 4 ks chemických WC v době konání 
pouti, tj. 17.- 19.08.2018 

 místo, kde budou zábavné podniky umístěny, bude předáno v takovém stavu, v jakém bylo 
převzato – předání a převzetí prostoru zajistí TS, p. Benešová 

        – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

39. schvaluje výjimku ze stavební uzávěry pro nástavbu garáže při domu čp. 620 v Zářečské ulici 
v Horažďovicích dle předložené projektové dokumentace stavby „Stavební úprava a nástavba garáže, 
p.p.č st. 335 a st. 154, k.ú. Zářečí u Horažďovic “ a žádosti …………. ………… , ……………. , …………. 
……………. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

40. schvaluje výjimku ze stavební uzávěry pro stavební úpravy domu čp. 292 v Nábřežní ulici 
v Horažďovicích dle předložené projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy domu Horažďovice čp. 
292“ a žádosti ………. …………. , ………….. , …………….  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

41. v záležitosti restaurování sbírkových předmětů v Městském muzeu:  

a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo  mezi městem Horažďovice a Monikou Zborníkovou Vintrovou 
na restaurování dvou vitráží (SK 445/1,2) ve výši 36.800 Kč 

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a MgA. Jindřichem Šlechtou na 
restaurování tří obrazů  (VU 277, VU 278, VU 274) ve výši 148.942 Kč 

c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a Bc. Milanou Vanišovou na 
restaurování tkalcovského vzorníku  (Sg 1415) ve výši 80.400 Kč 

       – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městské muzeum  

42. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
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termíny jednání RM:  27.08.2018 ve 14:00 h 
     10.09.2018 ve 14:00 h 
     24.09.2018 ve 14:00 h 
     08.10.2018 ve 14:00 h 

termíny jednání ZM:                   24.09.2018 v  18:00 h – velká zasedací místnost MěÚ 

 

 

 

 

 
 
        

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

 
 

 


