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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 92.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 22.10.2018 

 
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  91. schůze RM ze 
dne 08.10.2018 

2. doporučuje ZM schválit strategický plán města Horažďovice na období 2018 – 2025  – za realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a majetku města  

3. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „MŠK – adaptace bytu a přístavba 
třídy“ uzavřené se společností ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38, Praha, jehož předmětem je změna 
rozsahu díla bez vlivu na cenu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

4. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na obstarání prací a výkonů souvisejících s přípravou 
a realizací stavby „MŠK – adaptace bytu a přístavba třídy“ uzavřené s Ing. Martinem Liškou, Komenského 
1133, Horažďovice, jehož předmětem je změna lhůt plnění a navýšení ceny o 32.000 Kč (příkazník není 
plátce DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. odkládá rozhodnutí o prominutí smluvní pokuty za nesplnění lhůty dokončení díla – projektové 
dokumentace stavby „Revitalizace sídliště Blatenská v Horažďovicích“ dle nesouhlasu společnosti Design 
M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, Tábor s tím, že zhotovitel díla bude vyzván k doplnění odůvodnění 
svého prodlení doložené relevantními dokumenty – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

6. schvaluje podání žádosti o dotaci na restaurování sgrafit a maleb nádvoří zámku do Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019, poskytovaný 
Ministerstvem kultury ČR – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. doporučuje ZM projednat a schválit odkup pozemku p.č. 1272/8 ostatní plocha ostatní komunikace o 
nové výměře 60 m2 v k.ú. Horažďovice od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, Praha 1 za kupní cenu ve výši 14.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje  a  majetku  města   

8. v záležitosti žádosti společnosti ČEZ Distribuce neschvaluje záměr odprodeje části pozemku st.p.č. 1/2 
zastavěná plocha a nádvoří – nově dle doloženého geometrického plánu č. 1553-144002/2017 st.p.č. 1/3 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2 v k.ú. Horažďovice a navrhuje zřídit pro společnost ČEZ 
Distribuce věcné břemeno  na dobu existence trafostanice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje umístění  elektroměrového pilíře a kabelového vedení k novostavbě rodinného domu na 
pozemku p.č. 36/2 do pozemku města p. č. -1543/1 vše v k. ú. Veřechov dle žádosti ……… ……….. , 
………………  za podmínek stanovených ve smlouvě o právu provést stavbu na cizím pozemku – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. souhlasí s úplnou uzavírkou a vedením objízdné trasy po pozemních komunikacích při uzavírce silnice 
III/17213 v úseku Horažďovice - Boubín v době od 05.11.2018 do 09.11.2018 po dobu provádění stavby 
opravy silnice III/17213 Horažďovice - Boubín dle žádosti společnosti Silnice Klatovy – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje vyřazení plošinové váhy 800x800, 300 kg v hodnotě 56.855 Kč z inventárního čísla 
293000000474 z důvodu nadměrného poškození a nerentabilní opravy – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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12. schvaluje přílohu SPU 464883/2018/Fich/34441203 podle ust. § 6 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro Státní 
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 8, Plzeň týkající se 
pozemku p.č. 2958 orná půda o výměře 17 094 m2 v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a společností FERRUM 
PLZEŇ, Sady Pětatřicátníků 31, Plzeň (nájemce) na pronájem p.č. 841/3 v k.ú. Horažďovice za nájemné 
ve výši 36 Kč/m2 pozemku + DPH v zákonem stanovené sazbě, s účinností od  04.10.2018 na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

14. 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  

15. schvaluje uzavření splátkového kalendáře pod  ztrátou  výhody  splátek  s …………… ……………., 
nájemkyní bytu č. .., …………….. , ……………….  na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění  
poskytovaná s užíváním bytu a příslušného úroku z prodlení ve výši 2.200 Kč/měsíc, vždy k  25. dni 
běžného  kalendářního  měsíce, poprvé  v listopadu 2018, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné 
bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

16. neschvaluje poskytnutí dotace …………… ………., ………………….  na financování kapely a pronájmu 
přísálí kulturního domu při akci srazu rodáků z Horažďovic Předměstí – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK  

17. provádí rozpočtové opatření č. 13/2018, kterým se zvyšují příjmy o 547.200 Kč a zvyšují výdaje o 547.200 
Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

18. schvaluje uzavření  provozu Městského úřadu Horažďovice, organizační složky Technické služby dne 
31.12.2018, organizační  složky  Městská  knihovna dne  27.12.-31.12.2018, organizační  složky   
Aquapark 24.12.-25.12.2018 a  31.12.2018-01.01.2019  a  organizační složky   Městské  muzeum  ve 
dnech 15.12.2018-31.12.2018 s výjimkou 21.12.2018, IC 18.12.2018-31.12.2018 – za realizaci usnesení 
zodpovídá tajemnice MěÚ 

19.  záležitosti kácení zeleně:  

a) schvaluje kácení 120 m2 náletových dřevin na březích náhonu u vstupu do parku Ostrov na 
pozemku p.č. 1083/1, 1085, 1176/2, 2469 v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

b) schvaluje kácení 4 ks bříz v parčíku na Husově náměstí na pozemku p. č. 2759/15 v k.ú. 
Horažďovice 

c) odkládá kácení 1 ks lípy v Babíně na pozemku p. č. 398 v k. ú. Babín u Horažďovic 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 

 

 

 
  

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

 
 

 

 

 

 

 


