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Město Horaž ďovice  
Usnesení  

z 12.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne 11. 4.  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 Horaž ďovice :  

1. schvaluje   zápis   a   bere  na  vědomí  zprávu  o  kontrole  plnění  přijatých  usnesení  z 11. schůze 
RM ze dne  28. 3. 2011  

2. rozhodla  o výběru nejvhodnější nabídky společnosti STAFIS-KT s.r.o., Pačejov 74  na realizaci 
stavby podlimitní veřejné zakázky zadávané dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve 
zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Multifunkční zařízení Veřechov  - pro kulturu, sport a 
vzdělávání“ s nabídkovou cenou ve výši 7.018.701 Kč + DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a 
pověřuje starostu města podpisem –  za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města  

3. schvaluje  dodatek č.1 k mandátní smlouvě na výkon autorského dozoru akce „Multifunkční zařízení 
Veřechov – pro kulturu, sport a vzdělávání“ uzavřené se společností  Ing. Miloš Polanka – projektový 
ateliér, Písecká 506,  Strakonice, jehož předmětem je změna doby plnění a pověřuje starostu města 
podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor investic,  rozvoje a  majetku  města  

4. rozhodla  o přijetí nabídky společnosti INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, České Budějovice na 
zpracování projektové dokumentace stavby „Zateplení bytových domů Horažďovice - III. etapa“ ve 
výši 74.200 Kč + DPH, schvaluje příslušnou smlouvu a pověřuje starostu města podpisem – za 
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor investic,  rozvoje a  majetku  města  

5. schvaluje  zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávanou dle 
§ 18 Obecné výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách v platném znění s 
názvem „MUZEUM – HORAŽĎOVICE, oprava krovu a stropů posledního podlaží“ včetně příloh, 
jmenuje členy hodnotící komise a náhradníky členů hodnotící komise a pověřuje starostu města 
podpisem výše uvedeného – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

6. schvaluje  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro uložení kanalizačního potrubí  
a výtokového objektu z vodní nádrže na pozemku p.č. 31/5 do pozemku p. č. 10/7, vše v k. ú. Boubín 
mezi městem Horažďovice a ………………… a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje   zvláštní užívání místní komunikace – parkoviště na p.p.č. 2694/9 v k.ú. Horažďovice ulice 
Strakonická, v úseku dle doložené situace, z důvodu zřízení předzahrádky pro hosty „Hospody u 
Hlaváčků“ v období od    1. 5. 2011 do 30. 9. 2011 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

8. souhlasí  s uložením kabelů NN do pozemků města p. č. 608 v k. ú. Třebomyslice u Horažďovic dle 
žádosti ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené Miroslavem Vítovcem, Janovická 384, Klatovy za podmínky, 
že bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a povrchy budou předány 
zástupci Technických služeb Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

9. zamítá  žádost ……………………… o přílohu ke smlouvě o podmínkách užívání pozemku a stavby ze 
dne 14. 3. 2011 a nesouhlasí s uzavřením další dohody – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  
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10. odkládá projednání žádosti  …………………… o souhlas s výstavbou  2 rodinných domů na pozemku 
p. č. 484/4 a 484/2 v k. ú. Komušín a postupuje žádost k vyjádření pracovní skupině pro územní plán 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. trvá na usnesení 92. RM, bod. č. 12  a 13  tj. neschvaluje zařazení domu čp. 839, 840, 841, 842 ulice 
Pod Vodojemem v Horažďovicích do prodeje z důvodu nesplnění podmínek dle Zásad prodeje bytů a 
to v minimálním počtu 65% ze všech vedených bytových jednotek – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. bere na v ědomí  výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 26, Ševčíkova ulice, Horažďovice 
(prodejna maso - uzeniny) podanou Jaroslavem Koubou, K Jatkám 408,  Blatná. Nájemní vztah 
skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty ke dni 30. 6. 2011 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje  prodloužení nájmu bytu č. …, …………… nájemci …………................. na dobu určitou od 
1. 4. 2011 do 30. 4. 2011 za nájemné 39,97 Kč/m2. Nájem bytu bude opětovně prodloužen v případě, 
že k 30. 4. 2011 bude řádně placen běžný měsíční nájem, nebude dluh na nájemném a budou řádně 
hrazeny splátky dle schváleného splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného a 
příslušného poplatku z prodlení ve výši  2.500 Kč měsíčně, vždy k  25. dni běžného kalendářního 
měsíce, poprvé v dubnu 2011 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

14. schvaluje  prodloužení nájmu bytu č. …., ………………..  nájemci  …………….. na dobu určitou  od  
1. 4. 2011 do 30. 6. 2011 s podmínkou, že nájemce ……………… musí splácet dlužnou částku za 
období listopad – prosinec 2010 v celkové výši  9.720 Kč formou pravidelných splátek ve výši 1.000 
Kč/měsíc, poprvé v dubnu 2011. Nájemce bude i nadále platit splátky dle schváleného splátkového 
kalendáře pod ztrátou výhody splátek na úhradu dlužného nájemného za byt č. ….,  …………………. 
+ příslušný poplatek z prodlení ode dne splatnosti nájemného do zaplacení. Splátka ve výši 
minimálně 2.100 Kč měsíčně bude placena vždy k 25.dni běžného kalendářního měsíce, zároveň 
bude placeno běžné měsíční nájemné za byt č. …, v ………………... 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  

15. schvaluje  prodloužení nájmu bytu č. …,  …………………. nájemci …………………… na dobu určitou  
od  1. 5. 2011 do 31. 10. 2011 za nájemné 40,85 Kč/m2 s podmínkou, že nájemce bude i nadále platit 
splátky dle schváleného splátkového kalendáře pod ztrátou výhody splátek na úhradu dlužného 
nájemného a příslušného poplatku z prodlení ve výši minimálně 1.450 Kč měsíčně, vždy k  25.dni 
běžného kalendářního měsíce, poprvé v květnu 2011, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

16. schvaluje  prodloužení  nájmu  bytu  č. …., ……………….. nájemci …………………. na dobu určitou 
od 1. 4. 2011 do  30. 6. 2011 za podmínky, že nejpozději do 30. 6. 2011 doplatí …………… dlužný 
nájem za měsíce únor, březen 2011 ve výši  7.782 Kč včetně poplatku z prodlení. Nájemce bude i 
nadále hradit splátky dle schváleného splátkového kalendáře pod ztrátou výhody splátek na úhradu 
dlužného nájemného a příslušného poplatku z prodlení ve výši minimálně 3.200 Kč/měsíc vždy 
k 25.dni běžného kalendářního měsíce, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

17. schvaluje  prodlužení nájmu bytu č. …., ………………………. nájemci ………………. na dobu určitou 
od 1. 5. 2011 do   31. 10. 2011 za nájemné ve výši 30 Kč/m2. Nájem bytu bude opětovně prodloužen 
v případě, že k 31. 10. 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  

18. schvaluje  podání žádosti na zrušení údaje o místu trvalého pobytu ……………….. na adrese 
Jiráskova 721, Horažďovice z důvodu ukončení nájmu bytu a pověřuje starostu města podpisem –   
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

19. schvaluje  finanční příspěvek ve výši   2.500 Kč na službu raná péče pro rodiny s dětmi s postižením, 
Diakonie ČCE, středisko v Praze 5 – Stodůlky – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví  
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20. v záležitosti sečení travnatých ploch v Třebomyslicích a Horažďovické Lhotě schvaluje:  

a) smlouvu mezi městem Horažďovice a Sborem dobrovolných hasičů Třebomyslice 

b) smlouvu mezi městem Horažďovice a Sborem dobrovolných hasičů Horažďovická Lhota  

 a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
 Technické služby   

21. schvaluje  cenovou nabídku firmy Motorové nářadí Průcha, Volšovská 1224/II, Sušice na dodání 
mulčovacího stroje CROSJET 4 x 4 se Startjetem postřikovačem včetně příslušenství a schvaluje 
příslušnou kupní smlouvu a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Technické služby  

22.  v záležitosti Městské knihovny Horažďovice na projekt Děti a čtení  schvaluje : 

a) darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a firmou INKA Kareš spol. s r. o., Horažďovice  
(dárce) na poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč pro Městskou knihovnu Horažďovice  

b) darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a Janem Barthem, d.t., IČ 61803685, Oblastní 
ředitel RSTS, a.s.  (dárce) na poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč pro Městskou 
knihovnu Horažďovice   

 a pověřuje starostu města podpisem –  za  realizaci  usnesení  zodpovídá   Městská knihovna 
 Horažďovice  

23. schvaluje  smlouvu o reklamě mezi městem Horažďovice a firmou ELIKA, spol. s r. o., Horažďovice 
v rámci projektu Děti a čtení a pověřuje starostu města podpisem  – za realizaci usnesení zodpovídá 
Městská knihovna 

24. v  záležitosti  základních škol:  

a) schvaluje  změnu ve složení členů školské rady za zřizovatele u ZŠ Komenského ul. a ZŠ 
Blatenská ul., a to za Ing. Ladislava Lenského jmenuje Jana Buriánka  

b) bere na v ědomí  změnu ve složení členů školské rady u ZŠ Blatenská ul. 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

25. schvaluje  složení redakční rady zpravodaje Horažďovický obzor ve složení:  předseda: Jan Buriánek, 
další členové: Ing. Ivana Dušková, Ak. mal. Petr Mika, Markéta Bučoková – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

26. schvaluje  v rámci reklamy na městských slavnostech  2011:  

a) smlouvu mezi městem Horažďovice a spol. PRIMA, a.s., Raisova 1004, Strakonice  

b) smlouvu mezi městem Horažďovice a spol. ELIKA spol. s r.o., Strakonická 363, Horažďovice  

c) smlouvu mezi městem Horažďovice a spol. BÖGL a KRÝSL, k.s., Pod Špitálem  1452, Praha 5  

a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK          

27. schvaluje  Smlouvu o nájmu mezi městem Horažďovice a sdružením DOMUS – Centrum pro rodinu, 
o.s., Hřímalého 631/4, Plzeň (pronájem malé zasedací místnosti v přízemí budovy čp. 2 na MěÚ) za 
účelem poskytování sociální služby pro rodiny s dětmi a pověřuje starostu města podpisem  – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

28. schvaluje  smlouvu mezi městem Horažďovice a ČR – Ústředním kontrolním zkušebním ústavem 
zemědělským, Hroznová 2/63, Brno  o poskytnutí přístupu do modulu sedimenty v rámci registru LPIS 
pro pověřené zaměstnance: Ing. Jitka Vašková, Ing. Anna Vachušková, Martin Čáň  DiS., Ing. Daniela 
Moravcová, Ph.D., Ing. Michaela Česánková a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor ŽP  

29. schvaluje  záměr ošetření památných stromů (dub Šternberk – panská zahrada a Rosenauerův dub – 
les pod Práchní) – za realizaci usnesení zodpovídá Mgr. Tomáš Pollak 
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30. schvaluje  kupní smlouvu mezi městem Horažďovice a HS Auto Staněk s.r.o., Náměstí Svobody 4, 
Vodňany a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Technické služby  

31. schvaluje  splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek se společností  Silovský s.r.o., Hradební 65, 
Horažďovice na úhradu  dlužného nájemného, reklamy a poplatku z místa. Splátka ve výši 2.000 Kč 
měsíčně je  splatná vždy k 15.  dni v měsíci, počínaje květnem 2011 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

32. doporu čuje   ZM  schválit vzdání se práva, prominutí  nedobytné pohledávky za dlužníkem 
…………………………….. – dlužné nájemné ve výši  26.288 Kč + úrok z prodlení ve výši  15 % 
z dlužné částky  od. 1. 1. 1999  do zaplacení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

33. bere na v ědomí  stížnost ……………………… a schvaluje znění dopisů nájemcům 
…………………………….. a pověřuje vedoucí MěÚ odboru investic, rozvoje a majetku města 
podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje majetku města  

34. bere na v ědomí  informaci o chování dětí ve volnočasovém klubu DOK a pověřuje starostu města 
sledováním situace v provozování klubu DOK – za realizaci usnesení zodpovídá starosta 

35. schvaluje  termín další schůze RM: 13. schůze dne 20. 4. 2011 v 15:00 hodin v kanceláři starosty  
města, termín zasedání  ZM 28. 4. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti  MěÚ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Mgr. Karel Zrůbek, v.r.                 Jan Buriánek, v.r.     

         starosta  města                     místostarosta města  
 


