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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 91.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 08.10.2018 

 
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  90. schůze RM ze 
dne 24.09.2018 

2. schvaluje uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Horažďovice (propachtovatel) a společností OSEVA 
Seeds s.r.o., Komenského 1028, Horažďovice (pachtýř) na část pozemku p.č. 238/86 orná půda o výměře 
cca 296 m2 v k.ú. Horažďovice pro zemědělskou činnost, za pachtovné 3.075 Kč/ha pozemku, na dobu 
určitou od 01.10.2018 do 30.09.2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice a společností  Bytservis Sušice spol. 
s r.o., Příkopy 86, Sušice na pronájem kotelny v ZŠ Komenského čp. 211 na st.p.č. 301 a v objektu jídelny 
ZŠ Komenského na st.p.č. 1308 v k.ú. Horažďovice s účinností od 01.10.2018 na dobu neurčitou a 
nájemné ve výši 1.000 Kč/rok – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

4. schvaluje pronájem části nebytových prostor v prvním podzemním podlaží zámeckého pivovaru čp. 1079, 
Strakonická ulice, Horažďovice o výměře cca 120 m2 ve dnech 26.10.2018 – 29.10.2018 za účelem 
pořádání kulturní akce zaměřené na elektronickou hudbu za podmínky, že akce bude řádně pořadatelsky 
zajištěna (úklid a bezpečnost), s pořádáním akce bude souhlasit nájemce sousedních prostor Tyjátr 
Horažďovice z.s., Palackého 932, Horažďovice a uklizený prostor bude řádně předán zástupci města 
Horažďovice, odboru investic rozvoje a majetku města v první pracovní den po ukončení akce, schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Jakubem Kubů, V Rybníčkách 714, 
Sušice (nájemce) za nájemné ve výši 1.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

5. v záležitosti úplné uzavírky provozu na silnici III/1741:  

a) souhlasí s úplnou uzavírkou provozu na účelové komunikaci 52u-19 na p.p.č. 518/1 v k.ú. Lhota 
u Horažďovic, v místě žel. mostu 

b) souhlasí s vedením objízdné trasy přes obce Horažďovice a Babín související s úplnou 
uzavírkou provozu na silnici III/1741, v místě žel. mostu ev.č. 1741-1 

v rámci diagnostického průzkumu na žel. mostech dle žádosti společnosti SUDOP Praha, a.s. 
Olšanská 2643/1a, Praha za podmínky, že uzavírka bude jednodenní, v jednom z víkendů 
v období 10/2018 – 11/2018 

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

6. schvaluje umístění prodejního zařízení – automatu na med o rozměrech 1,04 x 0,84 a výšky 1,83 m 
v podloubí při vstupu do prodejních prostor čp. 35 na pozemku p. č. st. 1533 v k.ú. Horažďovice dle 
žádosti Jiřího Halmla, Nad Nemocnicí 1143, Horažďovice za podmínky, že připojení automatu na energie 
bude předem odsouhlaseno odborem investic, rozvoje a majetku města – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. v záležitosti pronájmu nebytových prostor Mírové náměstí 4, Horažďovice (rychlé občerstvení): 

a) schvaluje částečné proplacení faktury (20 %) za dodávky plynu ve výši 2.991 Kč  za období 
17.08.2017 - 03.03.2018 nájemcům Bc. Petru Horejšovi, Čímice 99, Sušice, Mgr. Pavlu 
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Horejšovi, Čímice 99, Sušice, Zdeňku Zoubkovi, Komenského  953, Horažďovice z důvodu 
špatné funkčnosti plynového kotle 

b) schvaluje prominutí nájmu za 10 dní  ve výši 2.310 Kč z důvodu havárie na kanalizaci 

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

8. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. .. (2+1), ………………. , Horažďovice na dobu dvou let 
s platností od 01.12.2018 do 30.11.2020 za nájemné ve výši 41,38 Kč/m2 ………. …………….. , 
………………… , ……………..  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

9. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. ..  (2+1), …………………… , Horažďovice na dobu dvou let 
s platností od 01.12.2018 do 30.11.2020 za nájemné ve výši 41,38 Kč/m2 ……………… ………………, 
……………. , ………………….. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

10. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. … (2+1), …………………. , Horažďovice na dobu dvou let 
s platností od 01.11.2018 do 31.10.2020 za nájemné ve výši 41,38 Kč/m2 …………………… …………. , 
…………………. , ………………  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

11. provádí rozpočtové opatření č. 12/2018, kterým se zvyšují příjmy o 1.198.930 Kč a zvyšují výdaje o 
1.198.930 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

12. schvaluje prodloužení platnosti ochranné známky č. 307115 ,,PERLA OTAVY“ (slovní) – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

13. v záležitosti vyřazení majetku příspěvkové organizace: 

a) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku Křesťanské MŠ DUHA v celkové pořizovací hodnotě 74.486,50 
Kč a likvidací majetku odvozem do sběrného dvora, elektrospotřebiče formou ekologické likvidace 

b) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku MŠ Na Paloučku v celkové pořizovací hodnotě 16.320 Kč 

c) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s upraveným návrhem a způsobem 
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Komenského v celkové pořizovací 
hodnotě 41.533 Kč 

d) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení majetku 
ZŠ Blatenská v celkové pořizovací hodnotě 88.580 Kč, z toho samostatných movitých věcí v 
hodnotě 35.080 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 53.500 Kč 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

14. v záležitosti úprav rozpočtu mateřských škol:    

a) schvaluje navýšení příspěvku Křesťanské MŠ DUHA ve výši 303.820 Kč a čerpání rezervního 
fondu příspěvkové organizace do výše 86.000 Kč s tím, že finanční prostředky budou použity na 
uhrazení nákladů spojených s povinnostmi vyplývajícími z GDPR a na zajištění výdajů vybavení 
nové třídy dvouletých dětí 

b) schvaluje navýšení příspěvku MŠ Na Paloučku ve výši  80.000 Kč a čerpání rezervního fondu 
příspěvkové organizace ve výši 23.000 Kč s tím, že finanční prostředky budou použity na 
uhrazení nákladů spojených s povinnostmi vyplývajícími z GDPR a na zpracování  projektové 
dokumentace a za výkon autorského dozoru na schváleném projektu školní zahrady 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

15. 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 Martinem Zámečníkem, Škola 
TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL, z.s., se sídlem Láskova 1802, Praha 11, IČO: 70867968 – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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16. 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 Olgou 
Korousovou, Husovo náměstí 148, Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

17. doporučuje ZM schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Horažďovice, Blatenská 
540, příspěvková organizace, IČO: 75005557 ve výši 2.052.000 Kč na předfinancování projektu 
CZ.06.4.59./0.0/0.0/16_075/0005965 modernizace učebny fyziky a schválit uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK  

18. schvaluje poskytnutí dotace Ciao…, cestovní kancelář, s.r.o., Strakonice, IČO: 26061741 ve výši 26.019 
Kč na financování vytvoření a spuštění mobilní aplikace pro chytré telefony a tablety a uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

19. souhlasí s uzavřením Křesťanské MŠ DUHA a MŠ Na Paloučku v době od 27.12.2018 do 02.01.2019 – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

20. schvaluje vyhlášení 12. ročníku soutěže ve sběru „potravinářského hliníku“ pro školní rok 2018/2019 
(pravidla soutěže dle přílohy) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP   

21. v záležitosti kácení zeleně:  

a) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks lípy v parku Ostrov na pozemku p. č. 1083/1 v k.ú.  Zářečí 
u Horažďovic 

b) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks jírovce v parčíku u zastávky u Tvaru na pozemku p. č. 84/6 
v k. ú. Horažďovice 

c) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks vrby u rybníku Mokrá na pozemku p. č. 1193/1 v k.ú. 
Zářečí u Horažďovic 

d) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks vrby na „Jarově“ u čp. 535 na pozemku p. č. 2675/1 v k. ú. 
Horažďovice 

e) neschvaluje kácení 1 ks lípy v parku Tržiště na pozemku p. č. 232/2 v k. ú. Horažďovice, 
schvaluje stabilizační zajišťovací zásah 

f) schvaluje kácení 1 ks vrby u komunikace z Třebomyslic do Malého Boru na pozemku p.č. 614 
v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

22. schvaluje generální revizi sbírkového fondu Městského muzea Horažďovice – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Městské muzeum  

23. v záležitosti organizační složky Městské muzeum Horažďovice odvolává členy Poradního sboru pro 
sbírkotvornou činnost ve složení: Mgr. Martin Čechura, Mgr. Michal Chmelenský, Ing. Hana Kalná, Petr 
Kolář, Mgr. Zdeňka Řezníčková, Mgr. Hana Smetanová, Václav Trčka – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Městské muzeum  

24. schvaluje pronájem bytu  č. .. (0+1), ……………. , Horažďovice (DPS) ……………. ……. , ………………..  
na dobu neurčitou s platností od 01.11.2018 za nájemné ve výši 31,21 Kč/m2 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

25. schvaluje Plán zimní údržby na období od 01.11.2018 do 31.03.2019 – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Technické služby  

26. v záležitosti prodeje osobního terénního vozu LADA – VAZ Niva 2121 schvaluje uzavření kupní smlouvy 
mezi městem Horažďovice a ………. ………… , ………… , ……………..  – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Technické služby  

27. v záležitosti projektu „Pořízení a rozšíření informačních systémů MěÚ Horažďovice“ rozhodla o přijetí 
nabídky společnosti ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, Hradec králové, IČO: 00529745 na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu na „Elektronický inventarizační systém majetku“, zadávané dle § 31 
výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., za maximální 
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nabídkovou cenu  225.692 Kč bez DPH (273.087,08 Kč vč. DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá 
tajemnice a MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

28. schvaluje uzavření dohody o předčasném užívání stavby „Revitalizace sídliště Šumavská, Pod 
Vodojemem, Horažďovice – I. etapa“ mezi městem Horažďovice (objednatel) a firmou SMP CZ a.s., 
Vyskočilova 1566,  Praha, IČO: 27195147 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města   

29. v záležitosti jednání RM  schvaluje:  

termín jednání RM:  22.10.2018 ve 14:00 h 

 

 
  

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

 
 

 

 

 

 


