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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 10. jednání Rady města Horažďovice konaného  
 dne 25.03.2019 

 
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 z 9. schůze RM ze dne 11.03.2019  

 
2. odkládá rozhodnutí týkající se zrušení plynofikace v rozvojové ploše B-N-24 v lokalitě Loreta – za 

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

3. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) a 
…………………, ………………. , ……………….  (kupující) na odprodej nově vzniklé p.č. 1509/16 trvalý 
travní porost o výměře 9 m2 oddělené z p.č. 1509/8 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 
pozemku (celkem 1.800 Kč) + náklady s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
4. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) 

a……….. ……………. , ………………. , ………………. (kupující) na odprodej nově vzniklé p.č. 1509/15 
trvalý travní porost o výměře 11 m2 oddělené z p.č. 1509/8 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 200 
Kč/m2 pozemku (celkem 2.200 Kč) + náklady s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

5. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) 
a……………. ……………. , …………..........  (kupující) na odprodej nově vzniklé p.č. 1509/14 trvalý travní 
porost o výměře 45 m2 oddělené z p.č. 1509/8 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 
pozemku (celkem 9.000 Kč) + náklady s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
6. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) a 

…………………….. , …………….. , ……………… (kupující) na odprodej nově vzniklé p.č. 1509/13 trvalý 
travní porost o výměře 12 m2 oddělené z p.č. 1509/8 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 
pozemku (celkem 2.400 Kč) + náklady s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
7. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) a 

……………. a …………. ……………. , ………………… , ………. - …………..  (kupující) na odprodej 
pozemku p.č. 607/2 zahrada  o výměře 18 m2 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic do společného jmění 
manželů, za kupní cenu ve výši 150 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku  města   

 
8. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) a 

………….. ………… , ………………….. (kupující) na odprodej st.p.č. 43/2 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 16 m2 v k.ú. Veřechov za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

9. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) a 1. 
……….. …………… , ………………. , ………. , 2. ……….. ………… , …………. ………… , ………..  
(kupující – podílové spoluvlastnictví) na odprodej pozemku p.č. 1206/2 ostatní plocha o  výměře 61 m2 
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v k.ú. Veřechov za cenu 150 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

10. v záležitosti užívání části pozemků p.č. 223/1 zahrada a části p.č. 232/2 ostatní plocha v k.ú. Horažďovice 
za účelem zahrádek schvaluje uzavření nájemních smluv mezi městem Horažďovice a nájemci: 

a) …………. a ……………, …………… , ………….  na pronájem části pozemků o výměře cca 22 m2 
(díl „a“) na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 9 Kč/m2 pozemku a tříměsíční výpovědní lhůtou 
s účinností od 01.04.2019  

b) ………….  a …….. ………….. , ………….. , …………….  na pronájem části pozemků o výměře 
cca 54 m2 (díl „c“) na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 9 Kč/m2 pozemku a tříměsíční 
výpovědní lhůtou s účinností od 01.04.2019 

c) ………… a …………….  ……………. , …………… , ………….  na pronájem části pozemků o 
výměře cca 54 m2 (díl „d“) na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 9 Kč/m2 pozemku a tříměsíční 
výpovědní lhůtou s účinností od 01.04.2019 

d) ……….  a ………. …………. , …………….. , ………………  na pronájem části pozemků o výměře 
cca 54 m2 (díl „e“) na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 9 Kč/m2 pozemku a tříměsíční 
výpovědní lhůtou s účinností od 01.04.2019 

e) …………. a ………. …………… , ……………… , ……………  na pronájem části pozemků o 
výměře cca 54 m2 (díl „f“) na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 9 Kč/m2 pozemku a tříměsíční 
výpovědní lhůtou s účinností od 01.04.2019 

f) ……………. …………. , …………….. , …………….  na pronájem části pozemků o výměře cca 54 
m2 (díl „g“) na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 9 Kč/m2 pozemku a tříměsíční výpovědní 
lhůtou s účinností od 01.04.2019 

g) ……….. ………… , ……………… , ………………  na pronájem části pozemků o výměře cca 54 
m2 (díl „h“) na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 9 Kč/m2 pozemku a tříměsíční výpovědní 
lhůtou s účinností od 01.04.2019 

h) ………..  a ………. ……………. , ………………., ……………… na pronájem části pozemků o 
výměře cca 54 m2 (díl „i“) na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 9 Kč/m2 pozemku a tříměsíční 
výpovědní lhůtou s účinností od 01.04.2019 

i) …………….. …………….. , …………….. , …………….. na pronájem části pozemků o výměře cca 
54 m2 (díl „l“) na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 9 Kč/m2 pozemku a tříměsíční výpovědní 
lhůtou s účinností od 01.04.2019 

j) …………  a …………….. ………….. , …………….. , …………….  na pronájem části pozemků o 
výměře cca 50 m2 (díl „n“) na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 9 Kč/m2 pozemku a tříměsíční 
výpovědní lhůtou s účinností od 01.04.2019 

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

11. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ………… ………….. , 
……………… (nájemce) na pronájem části p.č. 2646 ostatní plocha o výměře 23 m2 v k.ú. Horažďovice za 
nájemné ve výši 7 Kč/m2 pozemku s účinností od 01.04.2019 na dobu neurčitou – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

12. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ………. ………….. , 
……………. , ………….. (nájemce) na pronájem části p.č. 2679/1 ostatní plocha o výměře 46 m2 v k.ú. 
Horažďovice za nájemné ve výši 7 Kč/m2 pozemku s účinností od 01.04.2019 na dobu neurčitou – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

13. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a  ………… …………… , 
………… ……………. (nájemce) na pronájem části p.č. 191/20 zahrada o výměře 26 m2 v k.ú. Svaté Pole 
u Horažďovic za nájemné ve výši 7 Kč/m2 pozemku s účinností od 01.04.2019 na dobu neurčitou, za 
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účelem skladování řeziva pro truhlárnu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

 
14. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a …………. ………….. , 

………………..  (nájemce) na pronájem části p.č. 191/4 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Svaté Pole u 
Horažďovic za nájemné ve výši 7 Kč/m2 pozemku s účinností od 01.04.2019 na dobu neurčitou – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku  města  

 
15. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ……….. …………… , 

………. ……….. , ……………  (nájemce) na pronájem části p.č. 277/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k.ú. 
Svaté Pole u Horažďovic za nájemné ve výši 7 Kč/m2 pozemku s účinností od 01.04.2019 na dobu 
neurčitou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

16. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ……….  …………….. , 
……………….. , ……………..  (nájemce) na pronájem části p.č. 577/5 ostatní plocha o výměře 9 m2, části 
p.č. 1531/2 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Veřechov za nájemné ve výši 7 Kč/m2 pozemku 
s účinností od 01.04.2019 na dobu neurčitou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

 
17. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a …………  ……………. , 

………………  (nájemce) na pronájem části p.č. 1528/4 ostatní plocha o výměře 61 m2 v k.ú. Veřechov za 
nájemné ve výši 7 Kč/m2 pozemku s účinností od 01.04.2019 na dobu neurčitou – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
18. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a manželi …………  a 

………… …………… , ………….. , …………….  (nájemce) na pronájem části p.č. 519/1 ostatní plocha o 
výměře 6 m2 v k.ú. Horažďovická Lhota za nájemné ve výši 7 Kč/m2 pozemku s účinností od 01.04.2019 
na dobu neurčitou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku  města   

 
19. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ………… ………….. , 

………………………. , ………………  (nájemce) na pronájem části p.č. 1389/18 ostatní plocha o výměře 
55 m2 v k.ú. Komušín za nájemné ve výši 7 Kč/m2 pozemku s účinností od 01.04.2019 na dobu neurčitou 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

20. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ………… …………… , 
…………..  (nájemce) na pronájem části p.č. 1368/1 ostatní plocha o výměře 11 m2 v k.ú. Komušín za 
nájemné ve výši 7 Kč/m2 pozemku s účinností od 01.04.2019 na dobu neurčitou – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
21. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ……………… 

………….., …………………. , ………………  (nájemce) na pronájem části p.č. 364/6 ostatní plocha o 
výměře 13 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic za nájemné ve výši 7 Kč/m2 pozemku s účinností od 01.04.2019 
na dobu neurčitou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
22. v záležitosti pozemku p.č. 1194/5 v k.ú. Zářečí u Horažďovic neschvaluje záměr odprodeje části pozemku 

p.č.1194/5 v k.ú. Zářečí u Horažďovic, schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1194/5 ostatní 
plocha o výměře cca 58 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic pro žadatele …………  a ………… ……………. , 
………………… , ………….  a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním 
záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku  města   

 
23. v záležitosti pozemku st.p.č. 1 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovice schvaluje záměr odprodeje části st.p.č. 

1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 18 m2 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic dle žádosti ……….. 
…………. , …………………  za cenu 150 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související, pověřuje 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje a vyhotovením 
geometrického plánu s tím, že cena za geometrický plán bude započtena do kupní ceny – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  



 4 

 
24. schvaluje záměr odprodeje části p.č. 508/1 ostatní plocha o výměře cca 72 m2 a části p.č. 554 ostatní 

plocha o výměře cca 29 m2 v k.ú. Horažďovická Lhota pro žadatele ………… ……………., ………….. , 
…………  a …………. …………. , ………………. , ………………..  za cenu 150 Kč/m2 pozemku + náklady 
s prodejem související, pověřuje  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru 
odprodeje a vyhotovením geometrického plánu s tím, že cena za geometrický plán bude započtena do 
kupní ceny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
25. schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 191/4 ostatní plocha o výměře cca 25 m2 v k.ú. Svaté Pole 

u Horažďovic pro žadatele …………. ……………. , ………………….. za cenu 150 Kč/m2 pozemku + 
náklady s prodejem související, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním 
záměru odprodeje a vyhotovením geometrického plánu s tím, že cena za geometrický plán bude 
započtena do kupní ceny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
26. v záležitosti narovnání majetkových vztahů odkládá rozhodnutí o směně části p.č. 529/1 vodní plocha o 

výměře cca 29 m2, p.č. 71/33 trvalý travní porost o výměře 279 m2 v k.ú. Horažďovická Lhota z vlastnictví 
města Horažďovice do vlastnictví …………. ……………. , …………………..  a zároveň převod části p.č. 
331 orná půda o výměře cca 318 m2 v k.ú. Horažďovická Lhota z vlastnictví ………….. …………….., 
…………………….  do vlastnictví města Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje  a  majetku  města   

 
27. v záležitosti narovnání majetkových vztahů schvaluje záměr směny pozemku p.č. 1399/4 zahrada o 

výměře 55 m2, části p.č. 1399/1 lesní pozemek o výměře cca 194 m2 v k.ú. Veřechov z vlastnictví města 
Horažďovice do vlastnictví …………. ………………… , …………….  a zároveň převod části p.č. 1399/2 
zahrada o výměře cca 176 m2 a části st.p.č. 56 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 73 m2 v k.ú. 
Veřechov z vlastnictví ………………. …………… , ………………  do vlastnictví města Horažďovice, 
pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny a vyhotovením 
geometrického plánu na oddělení pozemků s tím, že cena za plán bude hrazena oběma účastníky řízení – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

28. schvaluje záměr směny části p.č. 33 ostatní plocha zeleň o výměře cca 10 m2 v k.ú. Komušín ze 
spoluvlastnictví ………..  a ……. ………………. , ……………..  do vlastnictví města a zároveň  převod 
části p.č. 1368/1 ostatní plocha o výměře cca 55 m2 v k.ú. Komušín z vlastnictví města Horažďovice do 
spoluvlastnictví manželů ………..  a ……………. …………….. , …………….. , pověřuje  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny a vyhotovením geometrického plánu s tím, 
že cena za geometrický plán bude uhrazena napůl oběma účastníky řízení – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
29. v  záležitosti pozemku p.č. 2722/25 v k.ú. Horažďovice neschvaluje záměr pronájmu části p.č. 2722/25 

ostatní plocha o výměře 100 m2 v k.ú. Horažďovice pro manžele …………. , ……………. , …………….. pro 
skladování drobného materiálu a přístupu k nemovitosti – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

 
30. schvaluje záměr pronájmu části p.č. 1820/2 lesní pozemek o výměře 50 m2 v k.ú. Horažďovice pro 

……….. ……………… , ……………. , ………………….  pro umístění betonového stolu pro stolní tenis (dle 
zákresu) a souhlasí se zřízením sportoviště, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku  
města  –  
 

31. schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1543/1 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 v k.ú. Veřechov 
za účelem zřízení předzahrádky a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním 
záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

32. schvaluje záměr pachtu pozemku p.č. 2941/3 ostatní plocha o výměře 655 m2 v k.ú. Horažďovice pro 
společnost Pošumaví, a.s., Střelské Hoštice 194 a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
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zveřejněním záměru pachtu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  
 

33. souhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace ulice Tyršova v Horažďovicích na p.č. 2758/7, 
p.č. 2758/8 v k.ú. Horažďovice, v úseku dle doložené situace, z důvodu umístění předzahrádky pro hosty 
restaurace Na Růžku v termínu od 01.05.2019 do 15.09.2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

34. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi městem 
Horažďovic (povinný) a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha 1 – 
Nové Město (oprávněná)  k pozemkům p.č. 1272/5, p.č. 2271/12, p.č. 2189/20, p.č. 2271/16, p.č. 2189/18, 
p.č. 3199 v k.ú. Horažďovice, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené 
sazbě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

35. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IV-12-0007867/VB/1 k akci 
„Horažďovice, Dům mládeže, kNN, NN“ mezi městem Horažďovice (povinný) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností 
MARTIA a.s., Klínovecká 998, Ostrov (oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH 
v zákonem stanovené sazbě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  
 

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

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání mezi 
Františkem Rejžkem, Střelské Hoštice 138, IČO 87954061 (nájemce) a městem Horažďovice, 
Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) ke dni 31.03.2019  

b) schvaluje uzavření splátkového  kalendáře  pod  ztrátou  výhody  splátek  s Františkem Rejžkem, 
Střelské Hoštice 138, IČO 87954061 na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění 
poskytována s užíváním nebytových prostor a příslušného úroku z prodlení ve  výši  3.000 
Kč/měsíc, vždy k 25. dni běžného  kalendářního  měsíce, poprvé  v dubnu 2019 

c) schvaluje zveřejnění pronájmu  

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

37. schvaluje uzavření splátkového kalendáře pod ztrátou výhody  splátek  s ………… …………… , 
nájemkyní bytu č. .., ………………… , Horažďovice na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění  
poskytovaná s užíváním bytu a příslušného úroku z prodlení ve výši 1.000 Kč/měsíc, vždy k  25. dni 
běžného  kalendářního  měsíce, poprvé v dubnu 2019, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné 
bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

38. v záležitosti pronájmu bytu:  

a) schvaluje pronájem bytu č. .. (0+1), …………………. , Horažďovice ………… ………… , 
………………. , ……………..  s platností od 01.04.2019 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 
41,59 Kč/m2 

b) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu  bytu č. .. (2+1), ……………. , 
Horažďovice s ………. ……………..  ke dni 30.04.2019 

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

39. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (2+1), ……………….. , Horažďovice 
se  ………… ……………  ke dni 30.04.2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

40. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (2+1), ……………… , Horažďovice s 
……………. ……………… ke dni 30.04.2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
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41. schvaluje udělení výjimky pro ………… ………….. , ……………………….. a zařazení žadatelky do 

evidence uchazečů o pronájem obecního bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

42. souhlasí s užíváním části nebytových prostor v Základní škole Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková 
organizace a souhlasí s předloženou „Smlouvou o užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi 
Základní školou Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace a Základní uměleckou školou 
Horažďovice, příspěvková organizace s účinností od 01.04.2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK  
 

43. schvaluje hlavní inventarizační komisi pro kalendářní rok 2019 ve složení předseda Dana Havránková, 
členové Ing. Hana Kalná, Alena Čáňová a 16 dílčích inventarizačních komisí pro kalendářní rok 2019 dle 
přílohy a pověřuje starostu města jejich jmenováním – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
finanční  
 

44. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč na provoz Střediska výchovné péče, Domažlice – 
víkendové a zážitkové pobyty pro klienty ze sociálně slabých a znevýhodněných rodin pořádané v  roce 
2019 a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
 

45. schvaluje směrnici S 13 upravující zveřejňování smluv uzavřených městem Horažďovice v registru smluv 
(dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění) s platností a účinností od 01.04.2019 – za realizaci 
usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  
 

46. v provozních záležitostech organizační složky Technické služby schvaluje ve  smyslu  §  102 odstavec 2) 
písm. j)  zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů zvýšení počtu zaměstnanců 
organizační složky Technické služby – vzhled obcí a veřejná zeleň  v roce 2019 na dobu sezónních prací,  
max. o 4 na dobu max. 8 měsíců s podmínkou, že bude na tyto zaměstnance poskytnuta dotace Úřadem 
práce ČR – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby a MěÚ, odbor kanceláře 
starosty  
 

47. neschvaluje poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Klatovy, IČO: 00425974 na 
zakoupení resuscitační loutky – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

48. v záležitosti akce „Domov pro seniory – změna 1“ odkládá rozhodnutí  týkající se zhotovení projektové 
dokumentace „Domov pro seniory – změna 1“ zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého 
rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

49. provádí rozpočtové opatření č. 1/2019, kterým se zvyšují příjmy o 16.076.630 Kč a zvyšují výdaje o 
16.076.630  Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

 
50. odkládá rozhodnutí v záležitosti majetkového vypořádání polní cesty Babín – Opěš – za realizaci 

usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

51. schvaluje program akce Slavnosti Kaše 2019 a Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení Debbi dne 
29.06.2019 na Mírovém náměstí – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

 
52. schvaluje bezplatný pronájem prostoru malého nádvoří zámku, jeho pravé podloubí a pravou polovinu 

velkého nádvoří zámku TJ Sport Horažďovice, Klub přátel H50 pro účely startu a cíle pochodu 
„Horažďovická 50“ dne 24.-25.05.2019 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

53. odkládá rozhodnutí v záležitosti umístění mapy Mapového informačního systému jižní Čechy – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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54. v záležitosti kácení zeleně:  

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

b) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks dvoj kmene javoru v parku Ostrov na pozemku p.č. 1083/1 
v k.ú. Zářečí u Horažďovic 

c) bere na vědomí havarijní kácení 2 ks jasanu, 2 ks dubu a 1 ks javoru v Panské zahradě na 
pozemku p. č. 1179/1 v k.ú. Zářečí u Horažďovic 

d) neschvaluje kácení 1 ks břízy u čp. 769 v Blatenské ulici na pozemku p. č. 1156/15 v k.ú. 
Horažďovice 

e) neschvaluje kácení 3 ks šeříku, schvaluje 6 ks thují a 2 ks jalovce v sídlišti „Uran“ na pozemku p. 
č. 1156/1 a 1156/18 v k.ú. Horažďovice 

f) schvaluje kácení 1 ks jalovce před čp. 954 v Hollarově ulici na pozemku p. č. 209/1 v k.ú. 
Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
 
55. v záležitosti jednání RM  a ZM schvaluje:  
 termíny jednání RM:  

     08.04.2019 ve 14:00 h 
     29.04.2019 ve 14:00 h 
     20.05.2019 ve 14:00 h 
     03.06.2019 ve 14:00 h   
     17.06.2019 ve 14:00 h 
     01.07.2019 ve 14:00 h 
 
  termín jednání ZM:                  03.06.2019 v  18:00 h ve velké zasedací místnosti 
 
 
 

 
 
 
 
 Ing. Michael Forman v.r.       Bc. Michal Šedivý v.r.  
      starosta města                člen rady města 

  
 

 

 


