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Město Horažďovice 
Usnesení  

z  6.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne 24. 1.  2011  

 
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 5. schůze RM ze dne 
10. 1. 2011  

2. schvaluje záměr prodeje části p.č. 809/1 v k.ú. Horažďovice pro  ………………. s tím, že geometrický plán 
bude vyhotoven na náklady žadatele ………….. a při zaměřování pozemku bude přítomen zástupce odboru 
investic, rozvoje a majetku města, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a  majetku města  zveřejněním záměru 
odprodeje části p.č. 809/1 v k.ú. Horažďovice –  za  realizaci  usnesení  zodpovídá   MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

3. nesouhlasí se záměrem odprodeje  p.č. 2764/5 PK o výměře 9 991 m2 v k.ú. Horažďovice  …………..  – za   
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor investic,  rozvoje  a    majetku  města  

4. rozhodla o přijetí cenové nabídky společnosti CTS corp., s.r.o., se sídlem Nad Košíkem 8,  Praha 10 na 
zpracování a podání žádosti o dotaci do Operačního programu životního prostředí  na projekt „Samosběrný 
zametací stroj pro Technické služby“ ve výši 30.000 Kč + DPH  a odměnu ve výši 3% z vyspecifikovaných 
způsobilých výdajů projektu. Schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. schvaluje cenovou  nabídku společnosti JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., Písecká 
893, Strakonice  na provedení stavby „Stavební úpravy bytu č. 3 v č.p. 68 v Horažďovicích“ ve výši 445.119 Kč 
+ DPH, schvaluje  příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6.  schvaluje podání žádosti Státnímu fondu životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov na 
změnu kontaktní osoby u projektů „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov ZŠ 
Komenského 211 Horažďovice“ reg. č.08011123  a  „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových 
konstrukcí budov ZŠ Blatenská 540 Horažďovice“ reg. č.08011103, schvaluje plnou moc a pověřuje starostu 
města podpisem žádosti a plné moci – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

7. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti 13-ti bytových 
domů ve městě Horažďovice“ uzavřené se společností  JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, 
a.s., Písecká 893, Strakonice, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla a snížení ceny o 211.035 Kč + 
DPH a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

8. v záležitosti řadového domku „H“ v ulici Nad Nemocnicí v Horažďovicích:  

a) revokuje usnesení 101. RM, bod č. 21 a souhlasí se změnou otevírání vstupních dveří a zazděním 
dveří z pokoje 2. NP na lodžii plánovaného řadového domku „H“ v ulici Nad Nemocnicí 

b) souhlasí s pokácením dvou stromů - modřínů - na pozemku parc. č. 2821/23 v k. ú. Horažďovice vše 
dle žádosti ………………….. 

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

9. v záležitosti žádosti ……………: 
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a) souhlasí s umístěním 2 oken ve štítové zdi domu čp. 227 (stavebník ………..) 

b) schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 197 v k.ú. Horažďovice za podmínek: (oddělovaná 
část pozemku bude dle nákresu zpracovaného odborem IRM, geometrický plán na oddělení části 
pozemku vyhotoví kupující na své náklady, zástupce odboru IRM  bude přítomen při vytýčení 
oddělované části pozemku, kupující nebude požadovat úpravu stávajících stromů na pozemku p. č. 
197 v k.ú. Horažďovice  

c) pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje majetku města  zveřejněním záměru prodeje části pozemku 
p.č. 197 v k.ú. Horažďovice  

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

10. schvaluje dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne 17. 6. 2002 na změnu výměry pronajaté st.p.č. 369/1 v k.ú. 
Horažďovice mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ………………. (nájemce) s účinností od    1. 2. 2011 
a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

11. doporučuje ZM projednat a schválit prodej bytové jednotky č. 930/12 na st.p.č. 1149 a 1150 ulice Loretská  
v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 608/14218 na společných částech domu a st.p.č. 1149 a 1150 v k.ú. 
Horažďovice  a kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a …………………….. (kupující) za 
cenu 526.000 Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od schválení prodeje ZM a záloha ve výši 
5.000 Kč na náklady spojené s prodejem bude zaplacena do 14-ti dnů od schválení prodeje zastupitelstvem 
města – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. doporučuje  ZM projednat a schválit prodej bytové jednotky č. 934/18 na st.p.č. 1185 a 1186  ulice Palackého  
v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 831/22180 na společných částech domu a st.p.č. 1185 a 1186 v k.ú. 
Horažďovice  a kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a ……………………… (kupující) za 
cenu 703.269 Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od schválení prodeje ZM a záloha ve výši 
5.000 Kč na náklady spojené s prodejem bude zaplacena do 14-ti dnů od schválení prodeje zastupitelstvem 
města – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje výběrové řízení na prodej bytové jednotky č. 930/11 ulice Loretská v Horažďovicích a pověřuje 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. schvaluje provedení stavebních úprav v bytě č. 13, Pod Vodojemem 788,  Horažďovice, schvaluje dohodu o 
opravách a úpravách bytu a majetkovém a finančním vypořádání mezi městem Horažďovice a 
……………………. a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

15. schvaluje prodloužení nájmu bytu č.  ……… Horažďovice …………………… na dobu  neurčitou s platností 
od 1. 1. 2011 za nájemné 39,97 Kč/m2  s uplatněním slevy do 30. 6. 2011 ve výši 5,80 Kč/m2. Nájemné bude 
valorizováno vždy k 1. 7. běžného kalendářního roku o míru inflace indexu ceny stavebních prací roku 
předchozího – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

16. schvaluje pronájem bytu č. ………………… Horažďovice nájemci ……….. na dobu určitou  od 1. 2. 2011 do 
31. 7. 2011 za nájemné ve výši 39,97 Kč/m2.  Nájem bytu bude opětovně prodloužen v případě, že k  31. 7. 2011 
nebude dluh na nájemném a bude uhrazen v plné výši poplatek z prodlení – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

17. schvaluje pronájem bytu č. ………………. Horažďovice nájemci  ………….. na dobu určitou od 1. 2. 2011 do 
31. 7. 2011 za cenu 39,97 Kč/m2 s tím, že nejpozději do 4. 2. 2011 bude uhrazen dlužný nájem za měsíc listopad 
2010 a poplatky z prodlení v plné výši. Dále musí  …………….. doložit, že běžné nájmy za měsíce prosinec 
2010 a leden 2011 byly nájemcem uhrazeny. Při nedodržení této podmínky nebude již nájem bytu prodloužen a 
dlužné nájemné bude vymáháno soudní cestou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

18. souhlasí s přímým prodejem p.č. 3092 v k.ú. Horažďovice společnosti Pneuconex s.r.o., IČ 260 87 944 od 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Klatovy, Randova 167/I,  Klatovy  –  
za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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19. souhlasí s  proplacením faktury za provedený průzkum sgrafitové výzdoby na části zámku MgA. Jindřichu 
Šlechtovi – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

20. schvaluje  dle § 711 odst. 2 písm. b) Občanského zákona výpověď z nájmu bytu nájemci ……….., byt č. 
………. Horažďovice s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počne plynout prvním dnem měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

21. schvaluje ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor k provozování nestátního zdravotnického   
zařízení  v domě čp. 311, ulice Blatenská, Horažďovice se společností  Oční praxe MUDr. Životová, MUDr. 
Košanová, s.r.o., Plánická 5,  Klatovy dohodou ke dni 31. 1. 2011 a schvaluje s platností od 1. 2. 2011 
převedení  ambulance na společnost  MUDr. Milan Bejvl s.r.o., Strakonická 165, Horažďovice a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

22. schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor na jeden den v týdnu v městském zdravotnickém 
zařízení v Horažďovicích čp. 311 s MUDr. Milanem Bejvlem dohodou ke dni 31. 1. 2011 a souhlasí s 
uzavřením smlouvy o nájmu těchto nebytových prostor na dva dny v týdnu se společností MUDr. Milan Bejvl 
s.r.o. s platností od 1. 2. 2011 na dobu neurčitou za nájemné ordinace: 316,70 Kč/m2 /rok, společné prostory: 
275 Kč/ m2 /rok a paušální poplatek za úklid: 10.660 Kč/rok a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

23. schvaluje akce pořádané a spolupořádané Libuší Mužíkovou v I. čtvrtletí 2011 dle předloženého soupisu mimo 
tanečního kurzu pro dospělé a schvaluje  poskytnutí zálohy na schválené akce ve výši  50.000 Kč – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

24. v záležitosti kulturních akcí pořádaných městem Horažďovice:  

a) schvaluje  květnové oslavy do maximální výše 16.000 Kč,  

b) schvaluje Jmeniny města do maximální výše 60.000 Kč,  

c) schvaluje Slavnosti Kaše do maximální výše 150.000 Kč, nesouhlasí s realizací kašové bitvy, 
ukládá MěÚ OPPŠK podat žádost  na grant na úhradu části výdajů, 

d) pověřuje starostu města, místostarostu města a  předsedu kulturní komise ke společnému jednání se 
zástupci sdružení Hudba bez hranic o. s. v záležitosti organizace a podmínek realizace Zámeckého 
hudebního léta 2011  

e) schvaluje kalendář akcí organizovaných městem Horažďovice – Petropavelský jarmark, Havelský 
jarmark, Vánoční jarmark, Sportovní víkend, Rozsvícení vánočního stromu  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

25. ukládá MěÚ, OPPŠK domluvit s  panem Bohumilem Flachsem pořádání maximálně 4  trhů  + 2 farmářské trhy 
v roce 2011 mimo měsíce prosinec, leden, únor – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

26. souhlasí s bezplatným poskytnutím sálu Regionálního centra cestovního ruchu pro pořádání koncertů:  

a) Dětských pěveckých sborů Poupata a Kvítek při ZŠ Horažďovice, 14. 12. 2011 Vánoční koncert, (8:00 – 
12:00 hodin zkouška, koncert od 18:00 hodin) 

b) Pěveckého učitelského sboru Original Band při ZŠ Horažďovice, 18. 12. 2011 Vánoční koncert od       
15:00 hodin 

c) Mateřské školy Horažďovice, Loretská ul., 15. 4. 2011 na Akademii, která se bude konat v odpoledních 
hodinách 

d) Oblastní charity Horažďovice, Benefiční koncert, 8. 4. 2011 od 18.00 hodin 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

27. v záležitosti 46. ročníku Horažďovické padesátky dne 28. 5. 2011:  

a) souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4.000 Kč 

b) souhlasí s poskytnutím prostor malého nádvoří zámku a jeho pravého podloubí jako místa cíle a startu 
dálkového pochodu Horažďovická padesátka  
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c) souhlasí s darováním čtvrt metru dřeva na táborák  

  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

28. v záležitosti poskytnutí příspěvku:  

a) souhlasí s poskytnutím 5 ks volných vstupenek pro 2 osoby na 1 hod. do Aquaparku Horažďovice firmě 
Lyckeby Amylex a.s. a Lyckeby Culinar a.s. jako příspěvek na XIV. Ples Škrobařů 18. 2. 2011 
v Kulturním domě v Horažďovicích 

b) souhlasí s poskytnutím 5 ks volných vstupenek pro 2 osoby na 1 hod. do Aquaparku Horažďovice spolku 
Tyjátr Horažďovice  jako příspěvek na 5. Divadelní bál  11. 2. 2011 v Kulturním domě v Horažďovicích 

c) souhlasí s poskytnutím 5 ks volných vstupenek pro 2 osoby na 1 hod. do Aquaparku Horažďovice 
sportovnímu klubu FK Horažďovice jako příspěvek na Fotbalový bál 5. 2. 2011 v Kulturním domě 
v Horažďovicích  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

29. schvaluje pronájem bytu č. ………………. Horažďovice ……………………….. s platností od 1. 4. 2011 na 
dobu neurčitou, za nájemné 40,85 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kancelář starosty a 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

30. doporučuje ZM ve smyslu ust. § 47, odst. 1 stavebního zákona schválit jako určeného zastupitele pro 
zpracování  územního plánu města Horažďovice starostu Mgr. Karla Zrůbka – za realizaci usnesení zodpovídá 
místostarosta města  

31. v návaznosti na usnesení č. 5/54 ze dne 10. 1. 2011  a  v  souladu s odst. 2  písm. h)  § 102 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích : 

 schvaluje : 

� změnu názvu komise pro výchovu a vzdělávání na nový název na Komise pro vzdělávání a volný čas 
dětí a mládeže    

 jmenuje členy těchto komisí: 

� Komise zástupců částí obce:  Ing. Miroslav Boček, Ing. Jaromír Hnídek, Václav Král, Jaroslav 
Veringer,  Ing. Josef Řáha, Bc. Martin Doubek, Hana Skopcová,  Ivana Štěrbová, Mgr. Karel Zrůbek  

 
� Komise bytová:  Eva Březinová, Miroslava Jordánová, Anna Hájková, Mgr. František Reisner  

 
� Komise kulturní:  Mgr. Hana Smetanová, Lenka Šimonová, Libuše Mužíková, ak. mal. Petr Mika,  

RNDr. Ladislav Havel,  Jan Buriánek      
 

� SPOZ: Milada Křižanová, Anna Matějčková, Věra Tejcová, Anna Sekyrová,  Helena Hanzlíková,  
Drahuše Turková,  Ivanka Petrusová 

 
� Komise příspěvková: Blanka Jagriková, Mgr. Tomáš Pollak, Ing. Michael Forman, Marcela Benešová,  

Jana Mráčková,  Antonín Hlavatý,  MUDr. Jan Jehlík  
 

� Komise pro vzdělávání a volný čas dětí a mládeže: Mgr. Naďa Chládková,  Jana Mráčková, Mgr. 
Marcela Bryndová, Mgr.Hana Stulíková, Mgr. Marcela Šmrhová, Mgr. Karel Zrůbek  

 – za realizaci usnesení zodpovídá místostarosta města . 

32. doporučuje ZM projednat  Zprávu o činnosti Komise k projednání přestupků města Horažďovice a rozbor 
přestupků a vymáhání pohledávek rok 2010 (odbor správní) zpracovanou Františkem Křížem, předsedou  
Komise k projednávání přestupků – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ, Ing. Ivana Dušková  

33. schvaluje změnu cen vstupného od 1. 2. 2011 do Aquaparku Horažďovice dle předloženého návrhu – za 
realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Aquapark  

34. v záležitosti kácení zeleně : 
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a) neschvaluje kácení borovic v Blatenské a Palackého ulici v Horažďovicích na p.č. 1156/1 a 832/39 
v k.ú. Horažďovice,  ukládá TS zajistit základní ošetření borovic,  

b) schvaluje kácení thují  v Blatenské ulici na p. č. 1156/1 v k. ú. Horažďovice,  

c) schvaluje kácení thují a jalovců v Komušíně na p.č. 1368/1 v k.ú. Komušín  

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

35. nesouhlasí s odkoupením předmětů po ………….. do sbírkového fondu Městského muzea Horažďovice – za 
realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městské muzeum   

36. schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu mezi městem Horažďovice a Plzeňským krajem  na výpočetní 
techniku pořízenou v rámci projektu „Internetizace knihoven Plzeňského kraje“ a pověřuje starostu města 
podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna 

37. souhlasí s  podáním žádosti a s přijetím případné dotace pro projekt MŠ Loretská ul. s názvem „Podpora 
ekologické výchovy v MŠ Horažďovice – Na Paloučku“ z  ekologického programu Plzeňského kraje „Podpora 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

38. na základě žádosti ředitelky Křesťanské MŠ vyjadřuje předchozí souhlas k přijetí daru - trampolíny v hodnotě 
cca 6.999 Kč od ……………………….  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

39. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o využívání systému nakládání s komunálním odpadem  vznikajícím na 
území města Horažďovice číslo 90809/2008 uzavřené s Pavlem Mužíkem, Podsrpenská 82, Strakonice, IČ 
62521063  k 31. 12. 2010 a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční 
odbor  

40. schvaluje smlouvu o výpůjčce  mezi městem Horažďovice a Oblastní charitou Horažďovice na výpůjčku 2 ks 
Notebook HP ProBook 4510s  na dobu určitou do 30. 6. 2011 a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci 
usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ, Ing. Ivana Dušková  

41. ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace a provedení související 
inženýrské činnosti akce „Likvidace lokálních zdrojů na fosilní paliva, rozšíření stávajících rozvodů a připojení 
odběratelů na systém CZT města Horažďovice“ z důvodu doručení jediné nabídky – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

42. k souhlasu s provozováním zařízení ke sběru nebo výkupu a využívání odpadů schvaluje: Město Horažďovice, 
jako účastník řízení o vydání souhlasu s provozováním zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů – sběrna 
železných a barevných kovů, (dále jen zařízení) resp. o  prodloužení stávajícího souhlasu k provozu zařízení 
Mgr. Evy Hromířové, IČ 68803150, souhlasí s prodloužením provozu za těchto podmínek : 

a) zařízení bude provozováno striktně pouze v provozní době, navržené v provozním řádu. Nebude 
umožněn výkup a sběr odpadů mimo provozní dobu. 

b) odvoz železného odpadu bude zabezpečen dostatečně často tak, aby nedocházelo k přeplňování 
shromažďovací plochy, a tím k narušování vzhledu obce v této lokalitě, vzhledem k tomu,  že železný 
odpad provozovatel zařízení dosud shromažďuje na části pozemku p. č. 227/1 způsobem volně 
loženým na zpevněné ploše a část pozemku je pouze jednoduše oplocená drátěným pletivem a 
narušuje vzhled obce v lokalitě 

c) souhlas k provozu zařízení bude udělen na dobu určitou maximálně 2 let, s tím, že provozovatel po 
uplynutí dvouleté doby požádá o její prodloužení. Tento návrh odůvodňujeme tím, že dle našeho 
názoru prodloužení platnosti pro žadatele nepředstavuje značnou překážku a současně provozovatele 
zařízení motivuje k operativnímu řešení problémů, které provoz zařízení mohou provázet. 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor životního prostředí   

43. schvaluje termín  příští schůze RM na den 7. 2. 2011  v 15:00 hodin s rozšířením o členy zastupitelstva obce  od 
16:00 hodin,  termín zasedaní  ZM  28. 2. 2011 v  18.00 hodin v KD  

 
Mgr. Karel Zrůbek, v.r.                                                Jan Buriánek, v.r.       
    starosta města                  místostarosta města   


