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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 88.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 27.08.2018 

 
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  87. schůze RM ze 
dne 06.08.2018  

2. v záležitosti akce  „Rekonstrukce obecního domu čp. 69 Komušín“:  

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové 
dokumentace a výkon inženýrské činnosti, zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky 
malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. 

b) schvaluje navržený seznam potencionálních uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky 
doplněný o 1 firmu  

c) jmenuje hodnotící komisi dle návrhu  

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

3. v záležitosti pozemku p.č. 1480/14 v k.ú. Horažďovice odkládá rozhodnutí týkající se záměru odprodeje 
pozemku p.č. 1480/14 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 17 m2 v k.ú. Horažďovice do 
vlastnictví………………, …………….. , ……………..  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

4. v záležitosti rozvojové plochy B-S-31-4 v Horažďovicích doporučuje ZM projednat a schválit:  

a) odkup části pozemku p.č. 238/45 orná půda o výměře cca 280 m2 v k.ú. Horažďovice od 
…………….. …………….. , …………………………  za cenu 100 Kč/m2 pozemku včetně DPH pro 
výstavbu vodovodu a kanalizace (dle zákresu) 

b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi ……………………… , …………………..  (budoucí 
prodávající) a městem Horažďovice (budoucí kupující) 

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

5. v záležitosti narovnání majetkových vztahů u Mlýnského náhonu na Otavě doporučuje ZM projednat a 
schválit uzavření směnné smlouvy mezi společností EDOP s.r.o., Kapsova Lhota 17 a městem 
Horažďovice na převod nově vzniklé p.č. 1137/12 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 5 m2, p.č. 
2464/4 ostatní plocha jiná plocha o výměře 1 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic z vlastnictví města 
Horažďovice do vlastnictví společnosti EDOP s.r.o. a zároveň převod nově vzniklé p.č. 1136/2 zahrada o 
výměře 2 m2, nově vzniklé p.č. 1136/3 zahrada o výměře 4 m2, nově vzniklé p.č. 2517/2 ostatní plocha jiná 
plocha o výměře 1 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic z vlastnictví společnosti EDOP s.r.o., Kapsova Lhota 17 
do vlastnictví města Horažďovice  bez finančního vyrovnání – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. v záležitosti  přípravy stavby „Kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech Babín, Boubín, 
Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté Pole, Třebomyslice a Veřechov“ doporučuje ZM projednat a 
schválit uzavření směnné smlouvy mezi manželi…………. ………………. ,  …………….   a městem 
Horažďovice, na převod p.č. 264/10 trvalý travní porost o výměře 899 m2, p.č. 264/11 trvalý travní porost o 
výměře 767 m2 v k.ú. Boubín z vlastnictví manželů ……………. …..  do vlastnictví města Horažďovice a 
zároveň převod nově vzniklé p.č. 1557/4 orná půda o výměře 1 667 m2 v k.ú. Horažďovice z vlastnictví 
města Horažďovice do vlastnictví manželů ……………..  (SJM) bez finančního vyrovnání – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ……………. 
……………., …………………., ……………… (nájemce) na pronájem pozemku p.č. 238/9 orná půda o 
výměře 126 m2 v k.ú. Horažďovice za účelem rozšíření zahrádky na dobu neurčitou a nájemné ve výši 7 
Kč/m2 pozemku  – za  realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku  města    

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ………………. 
…………., ……………… , ………………  (nájemce) na pronájem pozemku p.č. 238/28 orná půda o 
výměře 21 m2 v k.ú. Horažďovice za účelem rozšíření zahrádky na dobu neurčitou a nájemné ve výši 7 
Kč/m2 pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a 
společností BORGA s.r.o., Popůvky u Brna 203, kterým se prodlužuje nájemní vztah na část pozemků p.č. 
1780/2, p.č. 1780/6 v k.ú. Horažďovice na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, dodatek se uzavírá 
s účinností od 01.09.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

10. schvaluje záměr pronájmu části st.p.č. 1/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 31,2 m2 v k.ú. 
Horažďovice za účelem zřízení dvou parkovacích míst pro automobily na elektrický pohon a dobíjecí 
stanice pro tyto automobily a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  zveřejněním záměru 
pronájmu části pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě číslo 20128/2018-
SŽDC-OŘ PLZ-Ř mezi městem Horažďovice (povinný) a Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město (oprávněná) k pozemkům p.č. 1272/5, p.č. 1272/15, 
p.č. 1272/26, p.č. 2189/18, p.č. 2189/20, p.č. 2271/12, p.č. 2271/16, p.č. 3199 v k.ú. Horažďovice za 
jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. .. (2+1), …………………… , Horažďovice, na dobu dvou let 
s platností od 01.09.2018 do 31.08.2020 za nájemné ve výši 41,38 Kč/m2 manželům ……….  a 
…………… ………….. , ……………… , Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města   

13. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. ..  (2+1), ………………….. , Horažďovice, na dobu dvou let 
s platností od 01.09.2018 do 31.08.2020 za nájemné ve výši 41,38 Kč/m2 ……………. ………… , 
……………………., Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   

14. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. ..  (2+1), ……………… , Horažďovice, na dobu dvou let 
s platností od 01.09.2018 do 31.08.2020 za nájemné ve výši 41,38 Kč/m2 …………….………… , 
……………… , Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   

15. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. … (2+1), ………………….. , Horažďovice, na dobu dvou let 
s platností od 01.09.2018 do 31.08.2020 za nájemné ve výši 41,38 Kč/m2 ……………. …………… , 
……………….. , Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   

16. schvaluje uzavření dohody 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  

17. schvaluje uzavření dohody 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  

18. doporučuje ZM projednat a schválit Stanovy dobrovolného svazku obcí Horažďovicko – za realizaci 
usnesení zodpovídá starosta města a MěÚ, odbor PPŠK  

19. schvaluje poskytnutí dotace Pěveckému spolku Prácheň, IČO: 70801339 na slet historických zpěváckých 
spolků v Praze ve výši 10.000 Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   
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20. odkládá rozhodnutí o poskytnutí dotace Tenis klubu Horažďovice, IČO: 61785377 na výměnu čerpadla ve 
výši 26.330 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

21. v záležitosti Křesťanské mateřské školy DUHA: 

a) revokuje usnesení z 86. jednání rady města, bod č. 29, ze dne 16.07.2018 

b) schvaluje podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje o navýšení nejvyššího povoleného 
počtu dětí v rejstříku škol a školských zařízení pro Křesťanskou mateřskou školu DUHA, 
Horažďovice, příspěvková organizace s účinností od 28.09.2018. Navýšení lze uskutečnit po 
provedení stavebních úprav, kterými vznikne třída pro 15 dětí. Nejvyšší povolený počet dětí 
mateřské školy se změní ze 105 na 120, kapacita školní jídelny se změní ze 120 na 145 
stravovaných 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

22. souhlasí s užíváním části nebytových prostor v MŠ Na Paloučku a souhlasí s předloženou „Smlouvou o 
užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi MŠ Na Paloučku a Josefem Šteflíkem, Nová Ves 
39, Švihov – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

23. schvaluje scénář mobilní hry vytvořené pro město Horažďovice od společnosti GEOFUN s.r.o, U stadionu 
708/6, Svitavy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

24. v záležitosti nakládání s nálezy:  

a) schvaluje Směrnici upravující postup při přijímání, evidenci a dalším nakládání s nálezy 

b) jmenuje komisi pro nakládání s nálezy ve složení  

předseda: místostarosta města 
členové: Blanka Rejšková – podatelna 

Ing. Marie Velková – vedoucí odboru finančního,    
Pavel Bláha vedoucí strážník MP 
Alena Čáňová – vedoucí odboru správního 
Marcela Benešová – vedoucí organizační složky TS 

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

25. v záležitosti kácení zeleně: 

a) schvaluje kácení 71 ks topolů, vrb, javorů, jasanů a habrů v ochranném pásmu vodního zdroje 
v parku Ostrov na pozemku p.č. 716/2 v k. ú. Velké Hydčice a pozemku p. č. 1083/1 v k.ú. Zářečí 
u Horažďovic 

b) schvaluje kácení 1 ks lípy v ulici Palackého u čp. 877 na pozemku p. č. 832/40 v k. ú. 
Horažďovice 

       – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

26. souhlasí s užíváním části nebytových prostor v Křesťanské MŠ DUHA a souhlasí s předloženou 
„Smlouvou o užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi Křesťanskou MŠ DUHA a Školním 
sportovním klubem při Základní škole Horažďovice, IČO: 01487442, dále mezi Křesťanskou MŠ DUHA a 
Radkou Lečovou-Prosserovou, Předměstí 501 a mezi Křesťanskou MŠ DUHA a Libuší Holečkovou, Na 
Břehu 298, Katovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

27. souhlasí s podáním žádosti Křesťanské MŠ DUHA ke Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje, 
územní pracoviště Klatovy o vyjádření k přesunu tříd mateřské školy (s celkovým počtem 60 dětí) do 
prostor školní družiny při ZŠ Komenského od 01.09. do 27.09.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK  

28. odkládá rozhodnutí o poskytnutí dotace Fotbalovému klubu Horažďovice, IČO: 69981981 na výměnu 
čerpadla ve výši 47.993  Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

29. schvaluje udělení výjimky pro pana …………… ……….. , …………… a zařazení žadatele do evidence 
uchazečů o pronájem obecního bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   
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30. schvaluje uzavření  smlouvy dílo na akci „Oprava nátokové části biologické linky č. 3 a č. 4 ČOV 
Horažďovice“ mezi městem Horažďovice a společností ENVI-PUR s.r.o., Na Vlčovce 13/4, Praha 6 za 
cenu 863.393 Kč bez DPH (cena vč. DPH 1.044.706 Kč) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

31. v záležitosti „ Revitalizace sídliště Šumavská  x Pod Vodojemem“:  

a) schvaluje podání žádosti o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení z programu „Regenerace 
veřejných prostranství na sídlištích“ pro rok 2018 na druhou etapu akce „Revitalizace sídliště 
Šumavská x Pod Vodojemem“ 

b) schvaluje  aktualizaci povinné přílohy žádosti s názvem „Projekt regenerace veřejného 
prostranství na sídlišti“ 

c) schvaluje dofinancování druhé etapy nad rámec obdržené dotace v rámci programu 
„Regenerace veřejných prostranství na sídlištích“ a s ohledem na termíny realizace ukládá 
zahrnout náklady do návrhu rozpočtu pro rok 2019,  případně do rozpočtového provizoria 

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

32. v záležitosti pozemku p.č. 1509/8 v k.ú. Horažďovice: 

a) schvaluje záměr odprodeje části p.č. 1509/8 trvalý travní porost o výměře cca 14 m2 v k.ú. 
Horažďovice pro ……… ………….. , ……………… , Horažďovice za cenu 200 Kč/m2 pozemku 

b) schvaluje záměr odprodeje části p.č. 1509/8 trvalý travní porost o výměře cca do 70 m2 v k.ú. 
Horažďovice (zaplocená část pozemku) pro ………. ……………, …………….  za cenu 200 Kč/m2 
pozemku 

c) schvaluje záměr odprodeje části p.č. 1509/8 trvalý travní porost o výměře cca 14 m2 v k.ú. 
Horažďovice pro ………….. …………..,  ………………………, Horažďovice za cenu 200 Kč/m2 
pozemku  

d) schvaluje záměr odprodeje části p.č. 1509/8 trvalý travní porost o výměře cca 10 m2 v k.ú. 
Horažďovice pro …………… …… , ……………. ……………. , Horažďovice za cenu 200 Kč/m2 
pozemku 

e) pověřuje MěÚ,  odbor investic, rozvoje a majetku města vyhotovením geometrického plánu a 
zveřejněním záměru odprodeje pro všechny účastníky řízení 

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

33. schvaluje na návrh organizační složky Technické služby vyřazení majetku z evidence prodejem – VZV 
DESTA 3222TM  – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

34. v záležitosti odprodeje VZV DESTA DVH 1622 N schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem 
Horažďovice a společností Parasol Mont s.r.o., Čechova 2641/44, Jižní Předměstí, Plzeň za 37.000 Kč – 
za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

35. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro 
zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi městem Horažďovice a společností CENDIS, s. p., 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  Praha 1 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor dopravy a 
silničního hospodářství  

36. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  

termíny jednání RM:  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 
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 Ing. Michael Forman, v.r.      Ing. Hana Kalná, v.r.  
      starosta města                místostarostka města  

 
 

 


