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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 24. jednání Rady města Horažďovice konaného  
 dne 04.11.2019 

 
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 23. schůze RM ze dne 21.10.2019 a plnění usnesení z 23. jednání RM ze dne 

21.10.2019  
 

2. schvaluje podání žádosti o dotaci na akce: obnova fasády a střechy Červené brány, oprava krovů a části 
střech v zámku na čp. 11, obnova uliční fasády a oprava střechy čp. 19 do Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020, poskytovaný 
Ministerstvem kultury ČR – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

3. neschvaluje záměr odkupu st.p.č. 94 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113 m2 v k.ú. Komušín včetně 
objektu čp. 18 (prodejna) v obci Komušín za nabídkovou cenu ve výši 150.000 Kč od ZKD, Náměstí 
Svobody 135, Sušice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
4. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy na nemovité věci mezi městem Horažďovice 

(prodávající) a……………. , ………… , ……………. (kupující) na odprodej st.p.č. 40 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 30 m2 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic za kupní cenu ve výši 10.500 Kč + náklady 
s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

5. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IV-12-0012103 k akci 
„Horažďovice, Komenského p.č. 2541, KT – kNN“ mezi městem Horažďovice (povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností 
Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, Ostopovice (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  

 

6. 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 3.000 Kč/měsíc, vždy k  25. dni 
běžného  kalendářního  měsíce, poprvé v listopadu 2019, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné 
bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 

7. schvaluje pronájem části nebytových prostor v prvním podzemním podlaží zámeckého pivovaru čp. 1079 
na st. p. č. 7/3 o výměře 552,2 m2 v k.ú. Horažďovice za účelem pořádání akce Peklo HD na dobu určitou 
od 15.11.2019 do 06.12.2019 za nájemné ve výši 2.000 Kč, schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi 
městem Horažďovice (pronajímatel) a Tyjátr Horažďovice z. s., Palackého 932, Horažďovice (nájemce) – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

8. v záležitosti ukončení smlouvy o nájmu bytu:  

a) revokuje usnesení 23. RM ze dne 21.10.2019 bod 17 a) 

b) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. ..  (3+1), …………… , 
Horažďovice s ………….. ……………  ke dni 30.11.2019 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   
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9. v bytových záležitostech:  

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (2+1), ……………. , 
Horažďovice s ………….. …………  ke dni 30.11.2019 

b) schvaluje pronájem bytu v DPS č. ..  (1+1), ………………… , Horažďovice …………… 
………….., …………….. , Horažďovice s platností od 01.12.2019 na dobu neurčitou za nájemné 
ve výši 32,21 Kč/m2 

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

10. schvaluje pronájem obecního bytu č. .. (2+1), …………….. , Horažďovice …………… ……….., 
…………………….. , Horažďovice s účinností nájemní smlouvy od 01.12.2019 na dobu určitou do 
31.12.2019 za nájemné ve výši 42,92 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
 

11. doporučuje ZM schválit Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných úvěrů z Fondu 
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 30.10.2019 s návrhem komise na poskytnutí úvěru ….. 
………… ….., …………… ve výši 80 tis. Kč se splatností 4 roky a úrokovou sazbou 1,5 % p.a. a 
…………… ………….. , ……………… , ……………….  ve výši 100 tis. Kč se splatností 4 roky a úrokovou 
sazbou 1,0 % p.a. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

12. schvaluje uzavření smlouvy o dílo  č. RS1/19/R009/1092 se společností ORTEX spol. s r.o., se sídlem 
v Hradci Králové, Resslova 935/3, IČO: 00529745 o poskytování služeb za měsíční cenu 6.954 Kč bez 
DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

13. doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 a rozpočet na rok 2020 DSO 
Radina – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

14. doporučuje ZM vydat: 

a) Obecně závaznou vyhlášku města  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

b) Obecně závaznou vyhlášku města  o místním poplatku ze psů 

c) Obecně závaznou vyhlášku města  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

15. schvaluje u ZŠ Blatenská odpisový plán pořízeného dlouhodobého hmotného majetku – interaktivní 
projektor, dotyková jednotka, monitor, keramická bílá tabule v pořizovací hodnotě 84.922 Kč, s dobou 
odpisování 8 let (CZ-CPA 26.40.34). Odpisy provedené v letošním roce ve výši 5.310 Kč bude 
příspěvková organizace krýt ze schváleného neinvestičního příspěvku na rok 2019 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

16. v záležitosti kácení zeleně: 

a) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks vrby u cesty za Veřechovem na pozemku p. č. 1539/2 v k. 
ú. Veřechov 

b) schvaluje kácení 38 m2 náletových křovin za vodojemem na pozemcích p. č. 752/4 a 772/54 v k. 
ú. Horažďovice 

c) schvaluje kácení 1 ks smrku u hřiště v Boubíně na pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Boubín 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
 

17. schvaluje Plán zimní údržby na období od 01.11.2019 do 31.03.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Technické služby  
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18. schvaluje uložení kabelů NN do pozemku města p. č. 238/6 v k. ú. Horažďovice dle žádosti společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené společností ProjektEl, s.r.o., Masarykova 436, Klatovy za podmínky, že 
bude uzavřena smlouva o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene, prostor staveniště bude 
protokolárně převzat zhotovitelem stavby od zástupce Technických služeb Horažďovice, kabely budou 
uloženy v chráničce s min. krytím 0,7 m od terénu, před záhozem kabelů bude protokolárně provedena 
kontrola pracovníkem MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města, po dokončení stavby budou 
povrchy obnoveny z jednoho materiálu v celé šíři chodníku a budou protokolárně předány zástupci 
Technických služeb Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   

 

19. schvaluje uzavření  provozu Městského úřadu Horažďovice, organizační složky Technické služby dne 
31.12.2019, organizační  složky  Městská  knihovna dne  23.12.-31.12.2019 a 02.01.2020, organizační  
složky   Aquapark 24.12.-25.12.2019 a  31.12.2019-01.01.2020, organizační složky  Městské muzeum ve 
dnech 17.12.2019-31.12.2019 a 02.01.-03.01.2020 s výjimkou 20.12.2019 – za realizaci usnesení 
zodpovídá tajemnice MěÚ a místostarostka města 
 

20. schvaluje zapsání projektů základních škol do seznamu investičních priorit Místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání ORP Horažďovice: 

a) Projekt ZŠ Blatenská „Inovace pracovny informatiky pro 2. stupeň“  

b) Projekt ZŠ Komenského – „Modernizace digitálních technologií pro výuku na 1. a 2. stupni ZŠ“ 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   
 

21. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
             termíny jednání RM:  18.11.2019 ve 14:00 h 

      02.12.2019 ve 14:00 h 
      16.12.2019 ve 14:00 h 
 
             termíny jednání ZM:        11.12.2019 v 17:00 h 
  
 
 
 
 
 
 

  
 

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


