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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 90.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 24.09.2018 

 
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  89. schůze RM ze 
dne 10.09.2018  

2. v záležitosti akce „Základní vybavenost Loreta“:  

a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele S-pro servis s.r.o., Pivovarská 1272, Blatná, 
IČO: 06016910  na zpracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské 
činnosti  zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona 
č. 134/2016 Sb. za nabídkovou cenu 1.396.640 Kč bez DPH (1.689.934,40 Kč vč. DPH) za 
vypracování projektové dokumentace a jednotkovou cenu 550 Kč bez DPH/hod (665,50 Kč vč. 
DPH/hod.) a 300 Kč bez DPH/cesta (363 Kč vč. DPH/cesta) za výkon autorského dozoru 
projektanta a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

b) ukládá náklady ve výši 1.726.840 Kč zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2019, případně do 
návrhu rozpočtového provizoria 

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

3. schvaluje Dohodu vlastníků nemovitostí o parcelaci a společném postupu při výstavbě v rozvojové ploše 
B-N-03 v k. ú. Zářečí u Horažďovic mezi městem Horažďovice, ……………, …………….  , ……………  a 
…………… , ………………  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

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

a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele Ing. Miloš Polanka, Písecká 506, Strakonice, 
IČO: 40521729 na zpracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské 
činnosti  zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona 
č. 134/2016 Sb. za nabídkovou cenu 565.000 Kč bez DPH (neplátce) za vypracování projektové 
dokumentace a jednotkovou cenu 500 Kč bez DPH/hod (neplátce) a 500 Kč bez DPH/cesta 
(neplátce) za výkon autorského dozoru projektanta a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

b) ukládá náklady ve výši 595.000 Kč zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2019, případně do 
návrhu rozpočtového provizoria 

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

5. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce zázemí MŠ 
Loretská“ uzavřené s Josefem Valentou, Budovatelů 912, Horažďovice, jehož předmětem je změna 
rozsahu díla a navýšení ceny o 442.421 Kč + DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

6. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská 
– II. etapa“ 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 308.778 Kč + DPH – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce WC ZŠ 
Komenského, Horažďovice – II. etapa“ 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 201.636 Kč + 
DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku  města   
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8. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Městské zdravotnické zařízení, 
Horažďovice - výměna oken a dveří“ uzavřené se společností Window Holding a.s., Hlavní 456, Lázně 
Toušeň, jehož předmětem je změna termínů plnění – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

9. v záležitosti nabídky Státního statku Jeneč schvaluje záměr odkupu pozemků p.č. 2386 a  p.č. 2857 
v k.ú. Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města podáním žádosti o odkup 
pozemků – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. v záležitosti pozemku p.č. 1126/13 v k.ú. Horažďovice neschvaluje záměr odprodeje části pozemku do 
doby revize obvodu zastavitelných ploch v územním plánu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

11. v záležitosti žádosti ……….. ………….  neschvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 2727/1 ostatní 
plocha ostatní komunikace o výměře cca 130 m2 v k.ú. Horažďovice žadatelce ………… …………… , 
……………, ………….. , protože se jedná o pozemek místní komunikace ulice Karla Němce a pověřuje 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města jednáním o pronájmu zaplocené části – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje uzavření smlouvy o nájmu mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a společností STAND BY 
power, s.r.o., Beranových 65, Praha 9 – Letňany (nájemce) na pronájem části st.p.č. 1/2 v k.ú. 
Horažďovice za účelem zřízení dvou parkovacích míst pro automobily na elektrický pohon a dobíjecí 
stanici pro tyto automobily, na dobu určitou a nájemné ve výši 30 Kč/měsíc – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

13. schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice (obdarovaný) a společností Kovaltos, s.r.o., 
Strakonická 168, Horažďovice (dárce) na poskytnutí peněžního daru ve výši 160.000 Kč pro financování 
kultury města – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

14. v  záležitosti pronájmu nebytových prostor Mírové náměstí 4, Horažďovice (rychlé občerstvení) odkládá 
rozhodnutí o požadavcích nájemců a pověřuje starostu města a MěÚ, odbor investice, rozvoje a majetku 
města jednáním s nájemci – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   

15. schvaluje pronájem bytu č. ..  (2+1), ………….. , Horažďovice ……………….. , …………….  s účinností 
nájemní smlouvy od 01.10.2018 na dobu určitou do 30.09.2019 za nájemné ve výši 41,59 Kč/m2 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

16. schvaluje pronájem bytu č. . (2+1), …………….. , Horažďovice ……… ……… , …………………  
s účinností nájemní smlouvy od 01.10.2018 na dobu určitou do 30.09.2019 za nájemné ve výši 41,59 
Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2018 ve výši 5,80 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

17. schvaluje pronájem bytu č. .. (1+1), ………………….. , Horažďovice ……………. , ……………..  
s účinností nájemní smlouvy od 01.11.2018 na dobu určitou do 31.10.2019 za nájemné ve výši 41,59 
Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

18. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), …………………, Horažďovice ……….. …………., ………………… , 
……………..  s účinností nájemní smlouvy od 01.11.2018 na dobu určitou do 31.10.2019 za nájemné ve 
výši 41,59 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

19. v záležitosti nájmu bytu:  

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu  bytu č. .. (3+1), ……………….., 
Horažďovice s ……….. a ………….   ……………..   ke dni 31.10.2018 

b) schvaluje pronájem bytu č. ..  (2+1), ………………. , Horažďovice ……………  a ……… 
……………, ………………… , ……………  s účinností nájemní smlouvy od 01.10.2018 na dobu 
neurčitou za nájemné ve výši 41,59 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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20. schvaluje pronájem bytu  č. ..  (1+1), ……………. , Horažďovice (DPS) ……….. a …………. …………. , 
…………………..  na dobu neurčitou s účinností nájemní smlouvy od 01.10.2018 za nájemné ve výši 
31,21 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

21. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. … (0+1), …………… , Horažďovice 
(DPS) s ………… …………  ke dni 30.09.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

22. neschvaluje zvláštní užívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí v Horažďovicích pro umístění 4 
prezentačních sloupů  (každý 1 m2) ve dnech 9.10.2018 – 23.10.2018 na prezentaci kvalitních 
průmyslových firem v regionu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

23. schvaluje zvláštní užívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí v Horažďovicích pro umístění 
obytného automobilu, 2 stolků a 2 bannerů dne 31.10.2018 z důvodu zdravotně preventivní akce spojené 
s charitativní akcí Každý krok pomáhá – cca 25 m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

24. v záležitosti poskytnutí dotace:  

a) schvaluje poskytnutí dotace spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horažďovická Lhota, 
IČO: 65579127 ve výši 10.000 Kč na financování elektrické energie, vodného a stočného 
provozované obecní budovy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

b) schvaluje poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, 
IČO: 70898219 ve výši 10.000 Kč na financování zajištění výuky a výcviku dopravní výchovy a 
uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

25. souhlasí s pořádáním ohňostroje 29.09.2018 na nádvoří Zámku v Horažďovicích za podmínek, že  
ohňostroj bude skončen do 22:00 hodin, zajištěn důkladně úklid do 10:00 hod. následujícího dne, akce 
bude zajištěna způsobilou osobou během ohňostroje a zajištěna bezpečnost ostatních osob pohybujících 
se ve veřejném prostoru nádvoří (zodpovědná osoba za splnění podmínek provozování ohňostroje paní 
Blažena Gumanová) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

26. 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  Dyscentrum Strakonice, 
Chelčického 555, Strakonice, IČO: 26620201, dále mezi MŠ Na Paloučku a Goethe centrum, součást 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, České Budějovice, IČO: 60076658 – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

27. schvaluje vstupné ve výši 150 Kč na Adventní koncert Hanky Křížkové v kostele sv. Petra a Pavla dne 
15.12.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

28. doporučuje ZM schválit členství města Horažďovice ve spolku TO Pošumaví, zapsaný spolek – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

29. bere na vědomí Výroční zprávu Městské knihovny Horažďovice za rok 2017 – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Městská knihovna  

30. schvaluje kácení 2 ks smrku v sídlišti Šumavská u čp. 781 na pozemku p. č. 832/2 v k. ú. Horažďovice  – 
za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

31. v záležitosti projektu „Městský úřad Horažďovice - Profesionalita s lidskou tváří II.“ : 

a) souhlasí s rozšířením realizačního týmu projektu o 1osobu 

b) schvaluje monitorovací zprávu o realizaci projektu č. 2 

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

32. v záležitosti projektu „Pořízení a rozšíření  informačních systémů MěÚ Horažďovice“ rozhodla o přijetí 
nabídky společnosti OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19, Moravská Třebová, IČO: 48168921, na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu na „Modernizaci docházkového systému“, zadávané dle § 31 výjimky pro 
veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., za maximální nabídkovou cenu  
161.240 Kč bez DPH (195.100,40 Kč vč. DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  
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33. schvaluje uzavření smlouvy s Plzeňským krajem (poskytovatel) č. 58592018 o poskytnutí účelové dotace 
ve výši 181.071  Kč na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním poskytování pečovatelské 
služby prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních služeb v roce 2018 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

34. souhlasí u Křesťanské mateřské školy DUHA s odpuštěním plateb za školné dětem, které v době 
rekonstrukce školy nedocházely do náhradních prostor a snížení úplaty za školné z 350 Kč na 250 Kč 
dětem, které byly umístěny v náhradních prostorách školní družiny ZŠ Komenského – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

35. v záležitosti nájmu bytu:  

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (0+1), ……………… , 
Horažďovice (DPS) s ……….. ……………  ke dni 30.09.2018 

b) schvaluje pronájem bytu č. ..  (1+1), …………… , Horažďovice (DPS) ………….. ………..  a 
………… ………….,  ………………, ……………..  s platností od 01.10.2018 na dobu neurčitou za 
nájemné ve výši 31,21 Kč/m2 

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

36. v záležitosti „Rekonstrukce Peškovy ulice, Horažďovice“: 

a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Rekonstrukce Peškovy ulice, Horažďovice“ včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského 
dozoru uzavřené se společností Pontex, spol. s r.o. Bezová 1658, Praha 4, jehož předmětem je 
změna rozsahu díla a navýšení ceny o 256.500 Kč + DPH 

b) schvaluje přesun 311.000 Kč vč. DPH z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města, který 
bude zahrnut do rozpočtového opatření 

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

37. v záležitosti jednání RM schvaluje:  

 termín jednání RM:  08.10.2018 ve 14:00 h 

 
  

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

 
 

 

 

 


