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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 50. jednání Rady města Horažďovice konaného  
11.01.2021 

 
 
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
 
Rada města Horažďovice:  
 
1. schválení zápisu a usnesení (21/R50/1)  

schvaluje zápis a plnění usnesení ze 49. jednání RM konaného dne 21.12.2020  
 

2. prodej bytové jednotky č. 934/13 v Palackého ulici (21/R50/2)  
v záležitosti bytové jednotky č. 934/13 v Palackého ulici v Horažďovicích: 

a) bere na vědomí protokoly o otevírání obálek s nabídkami z prvního a druhého kola 

b) doporučuje ZM projednat a schválit prodej bytové jednotky č. 934/13 na st.p.č. 1185 v k.ú. 

Horažďovice, ulice Palackého v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 628/22180 na 

společných částech domu 933, 934 a st.p.č. 1185 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 

1.501.000 Kč kupujícímu …………., …………., …………  

c) doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice, 

Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a …………….. , ……………… , ………………  
(kupující) za cenu 1.501.000 Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 3 měsíců od 

schválení prodeje ZM a záloha ve výši 5.000 Kč na náklady spojené s prodejem bude 
zaplacena do 14 dnů od schválení prodeje ZM  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM. 
 

3. prodej části pozemku p.č. 809/3 v k.ú. Horažďovice  (21/R50/3) 
neschvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 809/3 ostatní plocha o výměře cca 51 m2 v k.ú. 
Horažďovice za účelem výstavby garáže pro …………… ……….. , ………….. , ………. – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM 

 
4. program zlepšování kvality ovzduší Jihozápad  (21/R50/4) 

bere na vědomí vydání závěru zjišťovacího řízení ke koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší 
zóna Jihozápad – CZ03, Aktualizace 2020“ posuzovanému dle § 10 d zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

5. poskytnutí dotace – Oblastní charita (21/R50/5) 
doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace Oblastní charitě Horažďovice, IČO:  66344999 ve výši 
125.000 Kč na provoz občanské poradny v roce 2021 a schválit uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

  
6. valorizace nájemného (21/R50/6) 

v záležitosti valorizace nájemného: 
a) schvaluje s ohledem na mimořádná epidemiologická opatření neuplatňovat v roce 2021 

valorizaci nájemného z nebytových prostor ve výši průměrné roční míry inflace za rok 2020 
b) schvaluje v roce 2021 uplatnění valorizace nájemného z pozemků ve výši průměrné roční 

míry inflace za rok 2020  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
  

7. pravidla dotačního programu – Podpora volnočasových aktivit (21/R50/7) 
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schvaluje Pravidla dotačního programu města Horažďovice pro rok 2021 – „Podpora volnočasových 

aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2021“ a ukládá Pravidla dotačního programu 

zveřejnit na úřední desce – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
  

8. výroční zpráva v oblasti poskytování informací 106/1999 Sb. (21/R50/8) 
schvaluje Výroční zprávu o činnosti města Horažďovice v oblasti poskytování informací dle zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za období roku 2020 
a ukládá její zveřejnění – za realizaci usnesení zodpovídá tajemník MěÚ  
 

9. ceníku vstupného a pronájmů  Městského muzea Horažďovice (21/R50/9) 
schvaluje Ceník vstupu, programů a pronájmů prostorů Městského muzea Horažďovice  s platností od 
01.02.2021 – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka MěM  
  

10. termíny jednání RM a ZM (21/R50/10) 
     schvaluje termíny jednání RM:    25.01.2021 ve 14:00 hod. 
       08.02.2021 ve 14:00 hod. 
       22.02.2021 ve 14:00 hod. 
       08.03.2021 ve 14:00 hod. 
       22.03.2021 ve 14:00 hod. 
           
           schvaluje termín jednání ZM:           01.03.2021   v 18:00 hod. 

  
    
        

 
 

  
          

 
 
 

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