
 1 

Město Horaž ďovice  
Usnesení  

z 20.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne  11.07. 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  ze 19. schůze  
RM   dne   20.06.2011   

2. rozhodla  o přijetí cenové nabídky společnosti Stavební společnost H a T spol. s r.o., Komenského 
373,  Strakonice, IČ 45023522 na zhotovení díla  „Oprava loděnice, Horažďovice“ ve výši 149.141 Kč 
+ DPH předloženou formou nabídkového rozpočtu a pověřuje starostu města podpisem objednávky – 
za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. rozhodla  o přijetí cenové nabídky společnosti Ing. Daniely Škubalové – Projekční kancelář, U 
Bachmače 29,  Plzeň, IČ 13890450 na zhotovení díla  „Pasport komunikace Třebomyslice – Malý 
Bor“ ve výši 40.000 Kč + DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města 
podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor investic,  rozvoje a  majetku  města  

4. rozhodla  o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
,,Rekonstrukce a modernizace Aquaparku Horažďovice“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, 
na základě ustanovení § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, z důvodu obdržení pouze jedné nabídky ve lhůtě pro podání nabídek – za realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor investic,  rozvoje a  majetku  města  

5. schvaluje  smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad mezi Regionální radou soudržnosti Jihozápad se sídlem Jeronýmova 1750/21,  České 
Budějovice (poskytovatel dotace) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1,  Horažďovice 
(příjemce dotace) na spolufinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace Aquaparku 
Horažďovice“ a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

6. rozhodla  o vyloučení uchazeče InTePs s.r.o., Kollárova 511,  Písek, IČ: 26020327 z účasti 
v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Rozšíření 
systému CZT Horažďovice“ na základě ustanovení § 76 odst.6) tohoto zákona z důvodu vyřazení 
nabídky uchazeče hodnotící komisí a pověřuje starostu města podpisem rozhodnutí o vyloučení – za 
realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. rozhodla  o vyloučení uchazeče:  

a) PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 47 Strakonice, IČ: 47239743 
b) MIRAS stavitelství a sanace s.r.o., V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň – Litice, IČ: 26385759 
c) D-PERFECT s.r.o., Komenského 4, 339 01 Klatovy, IČ: 25245481 
d) SLÁDEK-STAVBY s.r.o., Hlavní 777, 330 26 Tlučná, IČ: 26326515 
e) Stavební společnost H a T, spol. s.r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice,  IČ:  45023522 

 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení s 
 názvem „Zateplení bytových domů Horažďovice – II.etapa“ na základě ustanovení § 76 odst. 6) tohoto 
zákona z důvodu vyřazení nabídky uchazeče hodnotící komisí a pověřuje starostu města podpisem 
rozhodnutí o vyloučení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ,  odbor investic, rozvoje a majetku 
města  
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8. v záležitosti poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření z programu Zelená 
úsporám na bytové domy č.p. 738, 750, 761, 756, 762, 764, 531, 766 v Horažďovicích schvaluje :  

a) smlouvu č. 12508007 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření 
z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11- Chodov (poskytovatel) a městem Horažďovice, se sídlem 
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice (příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 23.000 Kč, 
vztahující se k bytovému domu č.p. 738 

b) smlouvu č. 12501307 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření 
z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11- Chodov (poskytovatel) a městem Horažďovice, se sídlem 
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice (příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 35.000 Kč, 
vztahující se k bytovému domu č.p. 750 

c) smlouvu č. 12500907 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření 
z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11- Chodov (poskytovatel) a městem Horažďovice, se sídlem 
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice (příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 23.000 Kč, 
vztahující se k bytovému domu č.p. 761 

d) smlouvu č. 12504007 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření 
z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11- Chodov (poskytovatel) a městem Horažďovice, se sídlem 
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice (příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 23.000 Kč, 
vztahující se k bytovému domu č.p. 756 

e) smlouvu č. 12504207 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření 
z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11- Chodov (poskytovatel) a městem Horažďovice, se sídlem 
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice (příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 31.000 Kč, 
vztahující se k bytovému domu č.p. 762 

f) smlouvu č. 12506207 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření 
z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11- Chodov (poskytovatel) a městem Horažďovice, se sídlem 
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice (příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 31 000 Kč, 
vztahující se k bytovému domu č.p. 764 

g) smlouvu č. 12505307 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření 
z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11- Chodov (poskytovatel) a městem Horažďovice, se sídlem 
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice (příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 23.000 Kč, 
vztahující se k bytovému domu č.p. 531 

h) smlouvu č. 12507407 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření 
z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11- Chodov (poskytovatel) a městem Horažďovice, se sídlem 
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice (příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 23.000 Kč, 
vztahující se k bytovému domu č.p. 766 

 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
 investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje  smlouvu č. 27/P/2011 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje 
z programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ mezi Plzeňským krajem se 
sídlem Škroupova 18, Plzeň (poskytovatel dotace) a městem Horažďovice se sídlem Mírové 
náměstí 1,  Horažďovice (příjemce dotace) na spolufinancování projektu „Restaurování Mariánského 
sloupu v Horažďovicích“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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10. schvaluje  dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Domov pro 
seniory“ uzavřené se společností TECHNICO Opava, Hradecká 1576/51, Opava, jehož předmětem je 
změna rozsahu a změna termínu zhotovení dokumentace pro územní řízení a pověřuje starostu 
města podpisem dodatku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

11. schvaluje  projektovou dokumentaci k žádosti o stavební povolení stavby „Oprava chodníků 
Blatenská - Okružní - lokalita 1“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

12. schvaluje  projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Oprava 
chodníků Blatenská - Okružní - lokalita 2“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

13. souhlasí  s uložením potrubí STL plynovodní přípojky pro dům č.p. 671 do pozemku města parc. č. 
275/2 v k. ú. Horažďovice za podmínky, že před zahájením stavby uhradí na účet města Horažďovice 
veškeré náklady spojené s prodloužením trasy mezi pozemky parc. č. 1197/55 a 1197/36 v k. ú. 
Zářečí u Horažďovic – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

14. neschvaluje záměr odprodeje a neschvaluje výběrové řízení na odprodej objektu bydlení čp. 265 na 
st.p.č. 258/1, pozemku st.p.č. 258/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 399 m2, objektu bez čísla 
popisného – občanská vybavenost na st.p.č. 258/2, pozemku st.p.č. 258/2 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 1 083 m2 v k.ú. Horažďovice za minimální cenu 2.697.000 Kč – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. v záležitosti  opravy domu čp. 789-790 Horažďovice:  

a) souhlasí  s  výměnou stávajících oken a vchodových dveří za plastová, se zateplením domu, s 
výměnou rozvodů společné televizní antény v domě Společenství pro dům čp. 789-790, ul. 
Šumavská, Horažďovice  

b) souhlasí  s čerpáním úvěru od ČSOB ve výši 3.400.000 Kč s dobou splácení 20 let, úroková 
sazba   3,8 %  p.a. s fixací 5 let 

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

16. souhlasí s umístěním vrtané studny na pozemku parc. č. 333/17 v k. ú. Boubín pro ………………. – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

17. souhlasí  se zazděním dveří z pokoje 2. NP na lodžii plánovaného řadového domku „E“ v ulici Nad 
Nemocnicí dle žádosti ………………….. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

18. bere na v ědomí  oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené 
pracoviště Klatovy, Randova 167/I, Klatovy o schválení přímého prodeje st.p.č. 716/3 a st.p.č. 716/6 
v k.ú. Horažďovice pro město Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

19. schvaluje  žádosti k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, o náhradě za 
omezení užívání nemovitosti mezi městem Horažďovice (stavebník) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
Správa Plzeň, Hřímalého 37, Plzeň k akci „Horažďovice – Komenského ulice v úseku od křižovatky 
s ulicí Třebomyslickou k čerpací stanici PHM směrem na Klatovy“ za účelem uložení vodovodu, 
veřejného osvětlení, telefonního vedení, STL plynovodu, přípojek plynu, kanalizačních přípojek, 
jednotné kanalizace, vodovodních přípojek, chrániček pro vedení ČEZ a pověřuje místostarostu 
města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

20. schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 1389 PK v k.ú. Komušín (dle zákresu) s tím, že 
geometrický plán bude zhotoven na náklady kupujícího a při zaměření pozemku bude přítomen 
zástupce MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru odprodeje části pozemku p.č. 1389 PK v k.ú. Komušín – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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21. schvaluje záměr pronájmu pozemků  

  v k.ú. Horažďovická Lhota – p.č. 126 orná půda o výměře 144 m2, p.č. 138/2 orná půda o výměře 
1 539 m2, p.č. 176 orná půda o výměře 2 064 m2, p.č. 177 orná půda o výměře 500 m2, p.č. 332/2 
orná půda o výměře 213 m2, p.č. 342/6 ostatní plocha nepl.půda o výměře 303 m2, p.č. 343 
ost.plocha nepl.půda o výměře 1 045 m2, p.č. 365/7 orná půda o výměře 453 m2, p.č. 447/4 
ost.plocha nepl.půda o výměře 833 m2, p.č. 462/9 trvalý travní porost o výměře 2 509 m2, p.č. 464 
ost.plocha jiná plocha o výměře 86 m2, p.č. 483/1 orná půda o výměře 1 290 m2, p.č. 497/12 orná 
půda o výměře 287 m2, p.č. 513/2 ost.plocha nepl. půda o výměře 317 m2, p.č. 516/1 ostatní plocha o 
výměře 2 279 m2, p.č. 517/2 ostatní plocha o výměře 585 m2, část p.č. 519/1ostatní plocha o výměře 
cca 800 m2, p.č. 519/2 orná půda o výměře 1 017 m2, p.č. 521/4 ostatní plocha o výměře 63 m2, p.č. 
523 orná půda o výměře 740 m2, p.č. 525/1 ostatní plocha o výměře 877 m2, p.č. 527 orná půda o 
výměře 557 m2, 

 v k.ú. Třebomyslice – p.č. 76 orná půda o výměře 471 m2, p.č. 148/14 orná půda o výměře 265 m2, 
p.č. 195/6 orná půda o výměře 1 035 m2, část p.č. 215/1 trvalý travní porost o výměře 13 000 m2, p.č. 
255/1 orná půda o výměře 1 330 m2  

 a pověřuje MěÚ,  odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města – (3-0-0). 

22. schvaluje  dodatky k nájemních smlouvám na pronájem pozemků za účelem umístění garáží mezi 
městem Horažďovice (pronajímatel) a nájemci: 

……………………………. – p.č. 169 v k.ú. Horažďovice, 
……………………………. – p.č. 223/11 v k.ú. Horažďovice, 
……………………………. – p.č. 169/1 v k.ú. Horažďovice, 
……………………………. – st.p.č. 27/2 v k.ú. Horažďovice, 
……………………………. – p.č. 219/32 v k.ú. Horažďovice, 
……………………………. – p.č. 223/11 v k.ú. Horažďovice, 
……………………………. – p.č. 169/1 v k.ú. Horažďovice, 
……………………………. – p.č. 169/1 v k.ú. Horažďovice 

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

23. schvaluje  dodatky k nájemních smlouvám na pronájem pozemků za účelem zřízení zahrádek, zahrad 
mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a nájemci:  

…………………………….  – p.č. 1496/4 v k.ú. Horažďovice, 
…………………………….. – p.č. 1496/4 v k.ú. Horažďovice, 
…………………………….. – p.č. 120/3 v k.ú. Horažďovice, 
…………………………….. – p.č. 223/12 v k.ú. Horažďovice, 
…………………………….  – p.č. 809/1 v k.ú. Horažďovice, 
…………………………….  – p.č. 809/1 v k.ú. Horažďovice, 
…………………………….  – p.č. 1498/4, st.p.č. 670/2 v k.ú. Horažďovice, 
…………………………….  – p.č. 1498/4, st.p.č. 1119 v k.ú. Horažďovice, 
…………………………….  – p.č. 1498/4 v k.ú. Horažďovice, 
…………………………….  – p.č. 832/69 v k.ú. Horažďovice, 
…………………………….  – p.č. 832/64 v k.ú. Horažďovice, 
…………………………….  – p.č. 832/68 v k.ú. Horažďovice, 
…………………………….  – p.č. 832/67 v k.ú. Horažďovice, 
…………………………….  – p.č. 832/63 v k.ú. Horažďovice, 
…………………………….  – p.č. 832/66 v k.ú. Horažďovice 

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

24. schvaluje  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a 
společností Výrobně-obchodní družstvo Velký Bor, Velký Bor 114 (nájemce) a pověřuje starostu 
města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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25. schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ……………… (nájemce) na 
pronájem části p.č. 60/1 ostatní plocha – zeleň o výměře cca 150 m2 v k.ú. Komušín za cenu 5 Kč/m2 
a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města       

26. schvaluje  nájemní smlouvu na pronájem p.č. 841/3 zahrada o výměře 525 m2 v k.ú. Horažďovice 
mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a společností RENOSTAV PLUS s.r.o., Pačejov – nádraží 
134 (nájemce) na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 35 Kč/m2 + DPH 
v zákonem stanovené lhůtě, nájemní smlouva musí být podepsána do dvou měsíců od rozhodnutí RM 
a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města  

27. schvaluje  dle § 10 zákona č. 116/1990 Sb. výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 262, Mayerova 
ulice, Horažďovice  nájemci ZOBALOVÁ NÁBYTEK s.r.o., Velká Turná 78, Strakonice, zastoupenému  
paní  Jitkou Zobalovou, bytem Velká Turná 78, Strakonice 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        

28. schvaluje  provedení stavebních úprav v bytě č. .., ……………..,……………, schvaluje dohodu o 
opravách a úpravách bytu a majetkovém a finančním vypořádání mezi městem Horažďovice a 
nájemcem bytu ………………….a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

29. v záležitosti pozastavení splácení dlužného nájemného:  

a) revokuje  usnesení 19. RM ze dne 20.06.2011, bod č. 2 

b) schvaluje prodloužení nájmu bytu č…., ……………….., …………… nájemci ……………….. na 
dobu určitou od 01.07.2011 do 30.09.2011. Nájemce bude řádně platit běžný měsíční nájem, na 
období 3 měsíců budou pozastaveny splátky dle schváleného splátkového kalendáře na úhradu 
dlužného nájemného a příslušného poplatku z prodlení. Splátky budou nájemcem opět řádně 
hrazeny počínaje 25. dnem kalendářního měsíce září 2011 

c) schvaluje  prominutí poplatků z prodlení ……………………, nájemci bytu č…, ………………., 
Horažďovice ve výši 264 Kč  

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města – (3-0-0). 

30. v záležitosti povolení splátkového kalendáře:  

a)  trvá na svém rozhodnutí 17. RM ze dne 06.06.2011, bod č. 19 

b) schvaluje  splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek s  …………………, nájemci  bytu  č. …,   
………………,  …………………  na   úhradu   dlužného nájemného a příslušného poplatku 
z prodlení ve výši  1.650 Kč měsíčně vždy k  25. dni běžného  kalendářního  měsíce, poprvé  v  
 červenci  2011, zároveň  bude placeno běžné měsíční nájemné  

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

31. schvaluje  prodloužení nájmu  bytu č. .., …………………, …………….. nájemci ………………………. 
na dobu určitou od 01.07.2011 do 30.09.2011 za nájemné  39,97 Kč/m2 s tím, že nejpozději do 
08.07.2011 bude uhrazen běžný měsíční nájem za měsíc červen 2011 ve výši 3.340 Kč. Nájem bytu 
bude opětovně prodloužen v případě, že k 30.09.2011 bude řádně placeno běžné měsíční nájemné, 
nebude dluh na nájmu a budou v plné výši uhrazeny poplatky z prodlení – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

32. v bytových záležitostech:  

a) bere na v ědomí ,  že výlučným  nájemcem bytu č. …,  ……………., ……………… se ve smyslu 
ust. § 707, odst. 1) Občanského zákona  stala ………………………. po úmrtí manžela 

b) schvaluje  pronájem bytu č. …., …………….., ………. …………… s platností od 01.08.2011 na 
dobu určitou do 31.12.2013 za nájemné   39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy   do 31.12.2011 ve 
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výši 5,80 Kč/m2, nájemné bude valorizováno vždy k  01.07. 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 

33. schvaluje : 

a)  darovací smlouvu s dárcem J&T Banka a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8  a 
obdarovaným městem Horažďovice na poskytnutí peněžního daru 25 tis. Kč účelově určeného 
na podporu provozu pionýrské skupiny Prácheň. Účel použití bude především vybavení pro 
volnočasové aktivity a pověřuje starostu podpisem 

b) Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku  25 tis. Kč  Pionýrské skupině Prácheň, Mírové 
náměstí 11,  341 01  Horažďovice středisko Prácheň Horažďovice, účelově určeného na 
podporu provozu pionýrské skupiny Prácheň, především vybavení pro volnočasové aktivity  a  
pověřuje starostu města jejím podpisem 

  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

34. schvaluje  s ohledem na stávající stav účetních  předpisů přeřazení dlouhodobého hmotného 
investičního majetku (zařazeného v období 1974 – 1999)  v celkové pořizovací ceně  585.011 Kč  do 
drobného dlouhodobého majetku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

35. ukládá  organizační složce Městská knihovna Horažďovice provádět základní jazykovou korekturu 
měsíčníku Horažďovický Obzor v rámci činnosti organizační složky Městská knihovna Horažďovice – 
za realizaci usnesení zodpovídá místostarosta města, Jan Buriánek  

36. bere na v ědomí  protokoly o provedené veřejnosprávní kontrole příspěvkových organizací – 
Křesťanská MŠ, MŠ Loretská a ZŠ Komenského – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  

37. ve věci vyřazení movitého majetku školských zařízení souhlasí  s vyřazením majetku ZŠ Blatenská ul. 
540 v celkové pořizovací hodnotě 34.598 Kč dle předloženého seznamu a způsobu vyřazení – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

38. souhlasí  s užíváním části nebytových prostor v MŠ Loretská a souhlasí s předloženou „Smlouvou o 
užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi MŠ Loretská a Kateřinou Pultrovou, Zadní 
Třebaň – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

39. bere na v ědomí  vyřešení stížnosti na Základní školu Horažďovice, Komenského ul. 211, okres 
Klatovy podané u České školní inspekce – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

40. bere na v ědomí  přípravu a projednávání protipovodňových opatření města Horažďovice a záměr 
využití objektu bývalého mlýna Miňovský jako enviromentálního centra Horažďovice s tím, že je nutné  
obě stavby vzájemně koordinovat, aby realizace obou akcí vzájemně korespondovala a na sebe 
navazovala – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města a MěÚ, odbor investic rozvoje a 
majetku města  

41. schvaluje smlouvu o nájmu k výuce plavecké školy mezi městem Horažďovice a Evou Bláhovou, 
Řepice 158, Strakonice s platností od 01.09.2011 do 30.06.2012 a pověřuje starostu města podpisem 
– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Aquapark  

42. schvaluje  položkový rozpočet pro restaurování kladívkového klavíru značky „Adalbert Stabernack“ za 
98.000 Kč zpracovaný Zdeňkem Kocumem, Luby 28, Klatovy  – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Městské muzeum  

43. bere na v ědomí  pokácení 1 ks lípy na pozemku p.č. 1083/1 v k.ú. Zářečí – za  realizaci usnesení  
zodpovídá  organizační složka Technické služby  

44. bere na v ědomí  zápis z  jednání komise zástupců částí obce ze dne 22.06.2011 – za realizaci 
usnesení zodpovídá místostarosta města  
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45. schvaluje  termín další schůze RM: 21. schůze dne 01.08.2011 ve 14:00 hodin v kanceláři starosty  
města  

 

 

 

 

 
 
      Jan Buriánek, v.r.            RNDr. Karel Maxa, v.r. 
   místostarosta města                  člen rady města       
 
 

 


