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Město Horaž ďovice  
Usnesení  

ze 17.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne  06.06. 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 16. schůze 
RM ze dne  23.05.2011  

2. schvaluje  projektovou dokumentaci stavby „Horažďovice - Třebomyslická ul. a malý městský 
obchvat“ k žádosti o stavební povolení – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

3. odkládá  rozhodnutí o budoucím možném využití objektu čp. 70 v Horažďovicích a postupuje k 
vyjádření pracovní skupině pro strategický plán města – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  
odbor investic,  rozvoje a  majetku  města  

4. schvaluje  podání žádosti do Operačního programu životního prostředí na spolufinancování akce 
„Kompostárna Horažďovice“ a pověřuje starostu města podpisem žádosti včetně příloh – za realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor investic,  rozvoje a  majetku  města  

5. schvaluje  podání žádosti do Operačního programu životního prostředí  na spolufinancování akce 
„Revitalizace vodní nádrže p.č. 18/1 v k.ú. Horažďovická Lhota“ a pověřuje starostu města podpisem 
žádosti včetně příloh – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje  smlouvu č. 10060526 mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem 
Kaplanova 1931/1,  Praha 11 (poskytovatel dotace) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové 
náměstí 1, Horažďovice (příjemce dotace) na poskytnutí podpory v rámci Operačního programu 
životního prostředí na spolufinancování akce „Horažďovice – vrty HV1, HV2, HV3, HV4“, podepsanou 
ředitelem Fondu dne 13.05.2011 a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje  Dodatek č.1 ke smlouvě č. 08015906 mezi Státním fondem životního prostředí České 
republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1,  Praha 11 (poskytovatel dotace) a městem Horažďovice, se 
sídlem Mírové náměstí 1, Horažďovice (příjemce dotace) o prodloužení termínu předložení podkladů 
k závěrečnému vyhodnocení akce „Revitalizace a rekonstrukce Anglického parku Ostrov 
v Horažďovicích“, podepsaný osobou pověřenou řízením SFŽP dne 23.05.2011 a pověřuje starostu 
města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje  smlouvu o právu k provedení stavby „Stavební úpravy křižovatky Strakonická - Příkopy 
v Horažďovicích“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle a městem 
Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

9. nemá námitek  proti uzavírce provozu komunikace č. I/22 v souvislosti  s opravou železničního 
přejezdu na trati Horažďovice - Klatovy v žkm 2,882 v křížení se silnicí I/22 a souhlasí s případnou 
objízdnou trasou vedenou po zastavěném území města Horažďovice – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. neschvaluje  záměr prodeje st.p.č. 577/22, st.p.č. 577/21 v k.ú. Horažďovice pro ……………………. – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. neschvaluje  záměr odprodeje p.č. 225/1 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic …………….. – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
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12. doporu čuje ZM  schválit kupní smlouvu na odprodej pozemku p.č. 2759/14 ostatní plocha o výměře 
47 m2 v k.ú. Horažďovice mezi městem Horažďovice (prodávající) a ………………………. (kupující) 
za cenu 200 Kč/m2 + poplatky s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje  dodatky k nájemním smlouvám mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a 
……………………. z důvodu  obnovy katastrálního operátu v k.ú. Horažďovická Lhota a úpravy 
nájemného pro nájemce zemědělských pozemků a městem Horažďovice a ………………….. 
(nájemci) z důvodu obnovy katastrálního operátu v k.ú. Třebomyslice a pověřuje starostu města 
podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. schvaluje  dodatek č.1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a 
…………………………….. (nájemce) a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

15. v záležitosti uložení drenážního potrubí u štítové zdi domu č.p. 288 v Nábřežní ulici do pozemku 
města p. č. 2759/6 v k. ú. Horažďovice : 

a) souhlasí  s uložením drenážního potrubí za účelem odvlhčení štítové zdi domu č.p. 288 v 
Horažďovicích do pozemku města p. č. 2759/6 v k. ú. Horažďovice 

b) schvaluje  smlouvu o podmínkách zřízení stavby mezi městem Horažďovice a ………………. a 
pověřuje starostu města podpisem  

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

16. rozhodla o přijetí nabídky společnosti Prolemax, Cvokařská 160/10, Plzeň-Lobzy na prodej lanového 
kolotoče výr. č. 20.06.150 za dohodnutou kupní cenu 88.334 Kč + DPH – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

17. schvaluje  podání žádosti na zrušení údaje o místu trvalého pobytu ………………… z adresy 
……………………. a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

18. bere na v ědomí  neuskutečnění prodeje bytových jednotek č. 877/11 Palackého ulice a č. 786/7 
Mayerova ulice v Horažďovicích z důvodu nezaplacení a: 

a) schvaluje výběrové řízení na prodej bytové jednotky č. 786/7 o velikosti 2+1 Mayerova ulice 
v Horažďovicích, se spoluvlastnickým podílem 514/8786 na st.p.č. 723 a 724 v k.ú. Horažďovice 
a společných částech domu za minimální cenu 462.600 Kč (9.000 Kč/m2) a pověřuje odbor 
investic, rozvoje a majetku města zveřejněním výběrového řízení 

b) schvaluje výběrové řízení na prodej bytové jednotky č. 877/11 o velikosti 1+1 Palackého ulice 
v Horažďovicích, se spoluvlastnickým podílem 353/12381 na st.p.č. 1069/1 a 1069/2 v k.ú. 
Horažďovice a společných částech domu za minimální cenu 317.700 Kč (9.000 Kč/m2) a 
pověřuje odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním výběrového řízení  

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

19. schvaluje  dle § 711 odst. 2 písm. b) Občanského zákoníku výpověď z nájmu bytu …………… a 
…………………. 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 

20. schvaluje  prodloužení nájmu bytu č. .., …………., Horažďovice nájemci ………………….. na dobu 
určitou od 01.06.2011 do 30.06.2011 za nájemné 39,97 Kč/m2. Nájem bytu bude opětovně 
prodloužen v případě, že k 30.06.2011 bude řádně placen běžný měsíční nájem, nebude dluh na 
nájemném a bude řádně uhrazena poslední splátka dle schváleného splátkového kalendáře na 
úhradu dlužného nájemného a příslušného poplatku z prodlení ve výši  2.846 Kč k 25. dni měsíce 
června – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

21. schvaluje  prodloužení nájmu bytu č.  ……, ………………… nájemcům …………………………..na 
dobu určitou od 01.07.2011 do 31.12.2011 za nájemné 39,97 Kč/m2.  Nájem bytu bude opětovně 
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prodloužen v případě, že k 31.12.2011 nebude dluh na nájemném a bude uhrazen v plné výši 
poplatek z prodlení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

22. schvaluje prodloužení nájmu bytu č. …., ………………. nájemci …………… na dobu určitou od 
01.07.2011 do 31.12.2011 za nájemné 39,97 Kč/m2. Nájem bytu bude opětovně prodloužen v 
případě, že k 31.12.2011 nebude dluh na nájemném a bude uhrazen v plné výši poplatek z prodlení – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

23. schvaluje  prodloužení nájmu bytu č…., ………………. nájemci ……………….na dobu určitou od 
01.07.2011 do 31.12.2011 za nájemné 39,97 Kč/m2. Nájem bytu bude opětovně prodloužen v 
případě, že k 31.12.2011 nebude dluh na nájemném a bude uhrazen v plné výši poplatek z prodlení – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

24. schvaluje  pro období od 01.07.2011 do 31.12.2011 poskytnutí slevy u smluvního nájemného ve výši: 

a) 5,80 Kč/m2/měsíc  pro byty v základní kvalitě (bývalá II. kategorie) 
b) 6,71 Kč/m2/měsíc  pro byty ve snížené kvalitě (bývalá III. a IV. kategorie) 

 Podmínkou poskytnutí uvedené slevy je, že nájemce nedluží městu Horažďovice nájemné  a úhradu 
za plnění poskytovaná s užíváním bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

25. v bytových záležitostech: 

a) schvaluje  pořadník na přidělování bytů 2+1  
1. …………………… 
2. …………………… 
3. …………………… 
4. …………………… 
5. …………………… 
6. …………………… 
7. …………………… 
8. …………………… 
9. …………………… 
10. …………………… 

b) schvaluje  pronájem bytu  č. … , …………………, Horažďovice  …………………. s platností 
od 01. 07. 2011 na dobu určitou do 31. 12. 2013  za nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním 
slevy  do 31.12.2011 ve výši 5,80 Kč/m2, nájemné bude valorizováno vždy k  01. 07. 
běžného kalendářního roku  o  míru inflace indexu ceny stavebních prací roku předchozího 

c) schvaluje  pronájem  bytu č. …..., ,……………..,  Horažďovice ………………… s platností 
od 1. 7. 2011 na dobu neurčitou  za nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy  do 
31.12.2011 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   

d) schvaluje  pronájem bytu  č. …, ………………., Horažďovice …………………….. platností 
od 01. 07. 2011 na dobu určitou do 31. 12. 2013  za nájemné   39,97 Kč/m2, nájemné bude 
valorizováno vždy k  1. 7. běžného kalendářního roku  o  míru inflace indexu ceny 
stavebních prací roku předchozího 

e) schvaluje  pronájem bytu  č….., ………………, Horažďovice ……………….. s platností  od 
1. 8. 2011 na dobu neurčitou  za nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy    do 31.12.2011 
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 kanceláře starosty a MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
 majetku města  

26. bere na v ědomí  zápis ze 3. jednání kulturní komise ze dne 16.05.2011 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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27. schvaluje  záměr divadelního spolku Tyjátr uskutečnit divadelní představení hry Čarodějky ze Salemu 
v Panské zahradě v rámci městských  slavností  dne  25.06.2011 – za realizaci  usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK  

28. schvaluje  rozdělení příspěvků na kulturní a sportovní činnost pro rok 2011 dle přiložené přílohy a 
bere na vědomí zápis z jednání příspěvkové komise za období březen – květen 2011 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

29. schvaluje smlouvu o reklamě mezi městem Horažďovice a firmou Stafis-KT s.r.o. Pačejov na 
zajištění reklamy na městských slavnostech za úplatu a pověřuje starostu města podpisem – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

30. na základě žádosti ředitelky ZŠ Komenského ul. vyjad řuje  předchozí souhlas k přijetí finančního daru 
od firmy ZKD Sušice ve výši 200 Kč na odměny pro žáky ZŠ Komenského – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

31. v návaznosti na usnesení RM 10/22 ze dne 14.03.2011 schvaluje  poskytnutí příspěvku 50 tis. Kč  
občanskému sdružení Hudba bez hranic, Smetanova 784, Sušice, na dofinancování  koncertní 
sezóny v  Horažďovicích v roce 2011 (Ševčíkovy hudební večery 7 koncertů, Zámecké hudební léto 2 
koncerty),  schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Horažďovice a pověřuje 
starostu města podpisem. Financování bude zajištěno navrženým rozpočtovým opatřením – 30 tis. Kč 
z rozpočtové rezervy, 20 tis. Kč z § ostatní kultura – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční 
odbor  

32. schvaluje  poskytnutí bezplatného pronájmu společenského sálu v hotelu Prácheň na dvoudenní 
poradu orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství, pořádané Krajským úřadem Plzeňského 
kraje. Porada se bude konat koncem měsíce října nebo začátkem listopadu. K upřesnění data konání 
porady dojde po dohodě s provozovatelem hotelu Prácheň – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor ŽP  

33. schvaluje navýšení rozpočtu Městské knihovny Horažďovice o 41.500 Kč na  projekty Děti a čtení 
2011, Prácheňsko digitálně – 6. etapa.  Dofinancování  podílu města na  realizaci projektů bude 
zajištěno položkovým převodem  částky 41,5 tis. Kč z rozpočtové rezervy  na § knihovny  
rozpočtovým opatřením – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna  

34. souhlasí s umístěním dvou odkládacích schránek na pozemku p. č. st. 147/1 v k. ú. Horažďovice u 
zásobovací rampy čp. 3 dle žádosti České pošty, s. p., správa Plzeň, Solní 20, Plzeň – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

35. v záležitosti úpravy travnaté plochy za Aquaparkem:  

a) schvaluje   provedení úpravy  travnaté  plochy - založení nového trávníku - za Aquaparkem (p. 
č. 1094/1, část 1104/2),  rozhodla o přijetí cenové nabídky společnosti TESKAHOR spol. s r.o. 
Nepravidelná 288/11, Praha 10 na „založení travnatého hřiště v Horažďovicích“  ve výši  58.329 
Kč + DPH - za realizaci usnesení zodpovídá starosta města Mgr. Karel Zrůbek, ing. Michael 
Forman člen ZM   

b) schvaluje  Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 30.10.2010 uzavřené mezi Městem 
Horažďovice (pronajímatel) a FK Horažďovice o.s., Sportovní 1107, Horažďovice (nájemce), 
kterým se upravuje  údržba upravené plochy a zajištění poskytnutí plochy dalším uživatelům a 
pověřuje starostu města podpisem   

36. schvaluje  zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem ,,Rozšíření 
systému CZT Horažďovice“ zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, v platném 
znění ve zjednodušeném podlimitním řízení, včetně příloh a seznam společností které budou vyzvány 
k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící komise a pověřuje starostu města 
podpisem výše uvedeného – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

37. v záležitosti zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce  a 
modernizace Aquaparku Horažďovice“ :  
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a) rozhodla o zrušení zadávacího řízení vyhlášené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem ,,Rekonstrukce a modernizace Aquaparku Horažďovice“ na základě ustanovení § 84 
odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, z důvodu 
neobdržení žádné nabídky ve lhůtě pro podání nabídek, 

b) schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
,,Rekonstrukce a modernizace Aquaparku Horažďovice“ zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách, v platném znění, v jednacím řízení bez uveřejnění, včetně příloh 
a seznam společností které budou vyzvány k podání nabídky, 

c) jmenuje  členy hodnotící komise včetně náhradníků členů hodnotící komise a pověřuje hodnotící 
komisi všemi úkony souvisejícími s otevíráním obálek, posouzením kvalifikace a hodnocením 
nabídek v  rámci této veřejné zakázky 

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

38. bere na v ědomí  dopis Plzeňské krajské organizace Pionýr (poděkování za poskytnutí prostor pro 
zřízení klubovny Pionýrské skupině Prácheň Horažďovice)  

39. schvaluje  termín další schůze RM: 18. schůze  20. 6. 2011 v 15:00 hodin v kanceláři starosty  města 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Karel Zrůbek             Jan Buriánek  
   starosta města         místostarosta města   
            
 
 
 
 

 

 


