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Město Horaž ďovice  
Usnesení  

z 21.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne  01.08. 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 20. schůze  
RM   dne  11.07.2011 

2. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o. 
Komenského 373, Strakonice na realizaci díla „Zateplení bytových domů Horažďovice - III. etapa“ 
s nabídkovou cenou ve výši celkem 3.812.355 Kč + DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

3. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., 
Komenského 373, 386 01 Strakonice na akci „Oprava vybraných kanalizačních přípojek Horažďovice 
– dům čp. 717, 718, Hollarova ul. a dům čp. 789, 790, Šumavská ul. Horažďovice“ za celkovou cenu 
287.973 Kč + DPH, schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a společností STAVEBNÍ 
SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., Komenského 373,  Strakonice a pověřuje starostu města 
podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor investic,  rozvoje a  majetku  města  

4. rozhodla  o výběru nejvhodnější nabídky společnosti PP-Servis Plzeň, s.r.o., U Velkého rybníka 
688/35, Plzeň na realizaci díla „Stavební úpravy nároží Strakonická - Plzeňská“ s nabídkovou cenou 
ve výši celkem 149.847 Kč + DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města 
podpisem – za realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor investic,  rozvoje a  majetku  města 

5. schvaluje  dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Horažďovice – vrty HV 1, HV 2, HV 3, 
HV 4“ uzavřené se společností  VODNÍ ZDROJE, a.s., Jindřicha Plachty 535/16, Praha 5, jehož 
předmětem je změna rozsahu díla a ponížení ceny díla na celkovou částku 1.074.906 Kč + DPH a 
pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

6. schvaluje  Smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi Správou a 
údržbou silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň a městem Horažďovice k akci „Oprava 
chodníků Blatenská – Okružní lokalita 1 a 2“ a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. schvaluje  Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Horažďovice (strana povinná) a 
společností Šumava Net, s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234,  Horažďovice (strana oprávněná) k akci 
„Optická síť Blatenská ulice Horažďovice“ za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH a 
pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

8. schvaluje   smlouvu o podmínkách zřízení stavby mezi městem Horažďovice a Zdeňkem Tichým, U 
Jatek 124, Horažďovice ve věci souhlasu s umístěním novostavby prodejny a garáží k domu čp. 124 
v Horažďovicích vydaného Radou města dne 23.05.2011, bod č. 8 a pověřuje starostu města 
podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje  smlouvu  č. 46862011 o poskytnutí účelové finanční dotace z programu „Výstavba 
víceúčelových hřišť s umělým povrchem a rekonstrukce povrchů tělocvičen a sportovních hal 
v Plzeňském kraji v roce 2011“ mezi Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18,  Plzeň 
(poskytovatel dotace) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1,  Horažďovice (příjemce 
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dotace) na spolufinancování projektu „Vápenka – víceúčelové hřiště s umělým povrchem“ a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

10. souhlasí  s přijetím finančních prostředků z poskytnuté účelové dotace Plzeňského kraje, se sídlem 
Škroupova 18, Plzeň (poskytovatel) městu Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1,  Horažďovice 
(příjemce) ve výši 1.600.000 Kč na realizaci akce „Oprava krovu na části zámku v Horažďovicích“ a 
pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

11. souhlasí  s  přijetím finančních prostředků z poskytnuté účelové dotace Plzeňského kraje, se sídlem 
Škroupova 18, Plzeň (poskytovatel) městu Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1,  Horažďovice 
(příjemce) ve výši 200.000 Kč na realizaci akce „Odbahnění vodní nádrže p.č. 31/5 Boubín“ a 
pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

12. souhlasí  s přijetím finančních prostředků z poskytnuté účelové dotace Plzeňského kraje, se sídlem 
Škroupova 18,  Plzeň (poskytovatel) městu Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(příjemce) ve výši 100.000 Kč na realizaci akce „Restaurování šestipedálového klavíru z roku 1827 
v Městském muzeu“ a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. doporu čuje ZM projednat a schválit kupní smlouvu mezi Českou republikou – Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, Plzeň 
(prodávající) a městem Horažďovice (kupující) na koupi pozemku p.č. 3104 ostatní plocha jiná plocha 
o výměře 302 m2, p.č. 3106 ostatní plocha jiná plocha o výměře 95 m2 vše v k.ú. Horažďovice za 
cenu 160.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

14. nesouhlasí  s  umístěním stavby reklamy na st.p.č. 561/2 v k.ú. Horažďovice z důvodu připravované 
rekonstrukce Komenského ulice a výstavby kruhového objezdu Třebomyslická ulice, malý obchvat – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. v záležitosti uložení kanalizační a vodovodní přípojky :  

a) souhlasí  s uložením vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku města p. č. 2398 v k. ú. 
Zářečí u Horažďovic   

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. odkládá rozhodnutí  záměru odprodeje domu čp. 440 na st.p.č. 317/2,  st.p.č. 317/2 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 155 m2 a p.č. 2205/1 lesní pozemek o výměře 1183 m2 v k.ú. Horažďovice 
manželům …………………………….. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města  

17. revokuje  rozhodnutí 10. RM ze dne 14.03.2011, bod č. 48 týkající se záměru odkoupit  nemovitosti 
domu čp. 166 Strakonická ulice v Horažďovicích na st.p.č. 238, st.p.č. 238 zastavěné plochy a 
nádvoří o výměře 910 m2, p.č. 114 zahrada o výměře 1 322 m2 v k.ú. Horažďovice – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

18. schvaluje  zápočet pohledávek mezi městem Horažďovice a ……………………….. za st.p.č. 577/15 
(po obnově kat. operátu nově p.č. 3139) v k.ú. Horažďovice a dopis ……………………………… a 
pověřuje starostu města podpisem dopisu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

19. neschvaluje  záměr odprodeje pozemku p.č. 772/54 ostatní plocha o výměře 501 m2 v k.ú. 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

20. schvaluje  záměr pronájmu části pozemků p.č. 1780/4 a 1775/9 o výměře 375 m2 v k.ú. Horažďovice 
a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu pozemků – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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21. z důvodu provedené obnovy katastrálního operátu v k.ú. Horažďovice, kde došlo ke změně výměr 
pozemků a přečíslování pozemků schvaluje  dodatky k nájemním smlouvám na pronájem pozemků 
mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a nájemci: 

a) Retail Invest, a.s., Anežská 986, Praha 1 – st.p.č. 255/1, p.č. 3103 v k.ú. Horažďovice, 
b) Jan Jílek, Na Ohradě 87, Strakonice – st.p.č. 1263 v k.ú. Horažďovice, 
c) Romana Krásná, Soběšice 122, Sušice – p.č. 754/2 v k.ú. Horažďovice, 
d) Martin Rosa – Vinárna Pod Věží, Loretská 869, Horažďovice – p.č. 25 v k.ú. Horažďovice, 
e) ……………………………. – p.č. 2759/13 v k. ú. Horažďovice, 
f) …………………………….. – p.č. 219/32 v k.ú. Horažďovice, 
g) A + R s.r.o., Počernická 257, Radonice – p.č. 166, 169/1, 173/1, 174/1, 3155 v k.ú. 

 Horažďovice  
 a pověřuje starostu města podpisem 

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

22. bere na v ědomí  oznámení Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, 
Kollárova 528/III, Klatovy o zahájení řízení o námitce, kterou podal ……………………..  Námitka se 
týká pozemků p.č. 1764/9, 1764/29, 1782/44, 2764/53, 2767/7 v k.ú. Horažďovice vedených na LV č. 
1 pro město Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

23. bere na v ědomí  dopis ……………………………………. týkající se možnosti napojení nemovitostí 
v lokalitě Nový Dvůr – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

24. schvaluje  úplnou uzavírku provozu na místních komunikacích ulice Plzeňská, Mírové náměstí, 
Zářečská, Nábřežní, Příčná, Podbranská, Trhová, Prácheňská, Hradební, Havlíčkova, Ševčíkova 
v Horažďovicích, v úsecích dle doložené situace, z důvodu pořádání cyklistického závodu 
„Horažďovické kolo“ dne 28.08.2011 v době od 09:00 hod. do 17:00 hodin za podmínky, že akce 
bude dostatečně zajištěna poučenou a vybavenou pořadatelskou službou – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

25. rozhodla   o přijetí cenové nabídky pana Ing. arch. Ivo Pavlíka, Dukovany 221 na vypracování studie 
pro ,,Revitalizaci návsi v obci Boubín“ za cenu 20.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

26. schvaluje  kácení 1 ořechu na pozemku p. č. 77/1 v k. ú. Veřechov v rámci stavby „Multifunkční 
zařízení Veřechov – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

27. schvaluje  nájemci Tomáši Říhovi roční nájemné ve výši 122.692  Kč za pronájem nebytových prostor 
v čp. 40, ulice Havlíčkova, Horažďovice s platností od  01.08.2011 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

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

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

30. schvaluje  prodloužení  nájmu bytu č. .,  ………….., Horažďovice nájemci …………………. na dobu 
určitou  od 01.08.2011 do 31.01.2012 za nájemné ve výši 39,97 Kč/m2.  Nájem bytu bude opětovně 
prodloužen v případě, že k 31.01.2012 nebude dluh na nájemném a bude uhrazen v plné výši 
poplatek z prodlení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

31. schvaluje  prodloužení nájmu bytu č. …, ………………, Horažďovice nájemci …………… na dobu 
určitou od 01.08.2011 do 31.10.2011 za nájemné 39,97 Kč/m2 za podmínky, že nejpozději do 
31.08.2011 bude uhrazeno dlužné nájemné za měsíce březen – červenec  2011 ve výši 14.235 Kč 
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včetně poplatku z prodlení. Při nedodržení této podmínky nebude již nájem bytu prodloužen a dlužné 
nájemné bude vymáháno soudní cestou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

32. v záležitosti nájemce bytu ………………………:  

a) revokuje  usnesení 19. RM ze dne 20.6.2011, bod č. 24 

b) schvaluje  prodloužení nájmu bytu č. ., ………………, Horažďovice nájemci ……………. na 
dobu určitou od 01.07.2011 do 30.09.2011 za nájemné 39,97 Kč/m2 za podmínky, že nejpozději 
do 30.09.2011 bude uhrazeno dlužné nájemné za měsíce duben, květen, červen 2011 ve výši 
8.978 Kč včetně poplatku z prodlení, budou uhrazeny dlužné splátky  dle schváleného 
splátkového kalendáře za měsíce duben, květen, červen 2011 ve výši 6.000 Kč, dále bude 
řádně hrazeno běžné měsíční nájemné a splátky dle schváleného splátkového kalendáře ve 
výši 2.000 Kč/měsíc počínaje měsícem červenec 2011. Při nedodržení této podmínky nebude již 
nájem bytu prodloužen a dlužné nájemné bude vymáháno soudní cestou  

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

33. schvaluje  prodloužení nájmu bytu č. .., ………….., Horažďovice nájemcům ……………………….. na 
dobu určitou  od 01.08.2011 do 31.07.2012 za nájemné ve výši 39,97 Kč/m2.  Nájem bytu bude 
opětovně prodloužen v případě, že k 31.07.2012 nebude dluh na nájemném a bude uhrazen v plné 
výši poplatek z prodlení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

34. schvaluje  splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  s ……………………., nájemcem bytu č.  
…,  ……………….,  Horažďovice  na  úhradu  dlužného  nájemného a příslušného  poplatku z 
prodlení   ve   výši   300 Kč/měsíc  vždy  k   25. dni   běžného   kalendářního   měsíce, poprvé   v  
srpnu  2011, zároveň  bude placeno běžné měsíční nájemné – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

35. schvaluje  splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  s  ……………………, nájemci bytu č. …, 
……………., Horažďovice na úhradu dlužného nájemného a příslušného poplatku  z prodlení  ve  výši  
1.300 Kč/měsíc vždy k  25. dni běžného  kalendářního  měsíce, poprvé  v   srpnu  2011, zároveň  
bude placeno běžné měsíční nájemné – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města 

36. schvaluje  dle § 711 odst. 2 písm. b) Občanského zákoníku výpověď z nájmu bytu ……………, 
nájemcům bytu č. .., ……………,  Horažďovice s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počne plynout 
prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena a pověřuje starostu 
města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

37. bere na v ědomí  výpověď z nájmu nebytových prostor v  čp. 12, Mírové náměstí, Horažďovice (garáž) 
podanou Jiřím Jungrem, Mírové náměstí 11, Horažďovice. Nájemní vztah skončí uplynutím tříměsíční 
výpovědní lhůty ke dni 31.10.2011 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

38. schvaluje  pronájem    bytu  č. …, ……………., Horažďovice  nájemcům  …………………….   na dobu  
určitou  od   01.08.2011  do  31.10.2011  za   nájemné   39,97 Kč/m2. Nájem   bytu   bude  opětovně  
prodloužen  v   případě, že  k  31.10.2011 nebude  dluh   na  nájemném, bude  řádně placen běžný 
měsíční nájem a bude uhrazen v plné výši poplatek z prodlení – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města       

39. schvaluje  smlouvu o zajištění správy víceúčelového hřiště mezi městem Horažďovice a TENIS 
KLUBEM  Horažďovice (IČ 61785377)  a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení 
odpovídá MěÚ, finanční odbor a místostarosta města  

40. bere na v ědomí vyúčtování pečovatelské služby za I. pololetí r. 2011 –  čerpání rozpočtu, komentář 
k výsledku hospodaření, výkaz střediska pečovatelské služby, přehled o aktivizačních činnostech – 
předložené Oblastní charitou Horažďovice – za realizaci usnesení odpovídá MěÚ, finanční odbor  

41. v rámci koncertní sezony Ševčíkovy hudební večery:  
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a) schvaluje návrh  koncertní sezony v roce 2012 – Ševčíkovy hudební večery v  Horažďovicích  a 
Zámecké hudební léto  (7 koncertů) 

b) rozhodla  zařadit do rozpočtu na rok 2012 dotaci 100 tis. Kč občanskému sdružení Hudba bez 
hranic,  Smetanova 784, Sušice účelově určenou k zajištění 2. ročníku koncertů „Ševčíkovy 
hudební večery v Horažďovicích“ a „Zámecké hudební léto“ a poskytnout propagační předměty 
se znakem města pro vystupující  umělce  s tím, že dotace bude poskytnuta v částce 70.000 Kč 
do 20. ledna 2012 a částka  max. 30.000 Kč až v případě neúspěšnosti žádosti o.s. Hudba bez 
hranic o grant z Plzeňského kraje na dofinancování koncertní sezóny Ševčíkových hudebních 
večerů a Zámeckého hudebního léta v Horažďovicích v roce 2012 

c) schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Horažďovice mezi městem 
Horažďovice a Hudbou bez hranic, o.s. a pověřuje starostu města  podpisem  

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor a MěÚ, OPPŠK  

42. schvaluje  Martinu Rosovi pořádání kulturních akcí v zámeckém Parkánu v termínech: 05.08.2011, 
12.08.2011, 19.08.2011 s upozorněním na povinnost dodržovat  podmínky vyplývající z  jednotlivých 
právních předpisů vztahujících se  k této oblasti (zejména zákona o ochraně veřejného zdraví) a 
upozorněním na to, že příště musí být žádost podána minimálně 30 dnů předem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

43. schvaluje  povolení pořádání koncertu alternativních skupin v areálu skateparku na Lipkách ve dne 
13.08.2011 od 20.00 hodin s upozorněním na povinnost dodržovat  podmínky vyplývající z 
 jednotlivých právních předpisů vztahujících se  k této oblasti (zejména zákona o ochraně veřejného 
zdraví) a upozorněním na to, že příště musí být žádost podána minimálně 30 dnů předem – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

44. schvaluje  smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi městem Horažďovice a Plzeňským krajem 
(poskytovatel) na financování městských Slavností Kaše v roce 2011 a pověřuje starostu města 
podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

45. schvaluje  Směrnici č. 2/2011 upravující postup přijímání, evidenci a likvidaci nálezů s účinností od 
01.08.2011 a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ, 
Ing. Ivana Dušková   

46. schvaluje  zastavení  exekučního řízení čj. 120 EX 5049/09 ve věci ……………….. k uspokojení 
pohledávky ve výši 2.939 Kč s příslušenstvím za nevrácené knihy z Městské knihovny Horažďovice – 
za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ, Ing. Ivana Dušková 

47. schvaluje  odpis nevymahatelné pohledávky (knih dle přiloženého seznamu)  v organizační složce 
Městská knihovna Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městské 
knihovna  

48. schvaluje  smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice  a Ing. Ivanem Sabo, Elsyst Engineering, U 
Jandovky 121/3, 682 01 Vyškov – Nouzka a mezi městem Horažďovice a Věrou Fialovou, Kšírova 
483/243, 619 00 Brno, provozovna:  Microna, Jungmannova 950, 664 34 Kuřim k provedení 
digitalizace v rámci projektu Prácheňsko digitálně. Na digitalizaci byla knihovně poskytnuta dotace MK 
ČR v projektu VISK7 – Kramerius a pověřuje starostu města podpisem smluv  – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Městské knihovna  

49. v záležitosti kácení:  

a) schvaluje  pokácení 2 ks borovic, 1 ks tavolníku, šeříku, škumpy, jalovce a 8 ks thují  na p.č. 
832/2 v Šumavské ulici v Horažďovicích, 1 ks javoru na p.č. PK 2790 ve Smetanově ulici a 1 ks 
jeřábu na p.č. 832/40 v sídlišti u ZŠ Blatenská v k. ú. Horažďovice ve vegetačním období 

b) bere na v ědomí  informaci organizační složky Technické služby o pokácení 1 ks lípy na p.č. 
1083/1  v  k. ú.  Zařečí  u  Horažďovic park Ostrov a  6 ks vrby jívy na p.č. PK 782, 783, 784 v  
k. ú.  Veřechov z havarijních důvodů 

       – za  realizaci usnesení  zodpovídá  organizační složka Technické služby  
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50. v bytových záležitostech:  

a) bere na v ědomí zápis z bytové komise ze dne 26.07.2011 

b) schvaluje  pořadník na přidělování bytů 2+1  

1. …………………………….. 
2. …………………………….. 
3. …………………………….. 
4. …………………………….. 
5. …………………………….. 
6. …………………………….. 
7. …………………………….. 
8. …………………………….. 
9. …………………………….. 
10. ……………………………..  

 

c) schvaluje  pronájem bytu č. … (garsoniéra), ………………., Horažďovice – DPS  
……………………………. s platností od 01.09.2011 na dobu určitou do 30.09.2013 za nájemné 
30 Kč/m2 s podmínkou, že před podpisem nájemní smlouvy bude uzavřena dohoda o skončení 
nájmu stávajícího bytu č.., ……………….., Horažďovice, nájemné bude valorizováno vždy k  
01.07. běžného kalendářního roku  o  míru inflace indexu ceny stavebních prací roku 
předchozího 

d) schvaluje  pronájem bytu č…, …………………., Horažďovice  …………………. s platností od 
01.09.2011 do 31.12.2012 za nájemné 36,14 Kč/m2, nájemné bude valorizováno vždy k  01.07. 
běžného kalendářního roku  o  míru inflace indexu ceny stavebních prací roku předchozího 

e) schvaluje  pronájem bytu č. …., ………………….., Horažďovice ……………………. s platností 
od 01.09.2011 na dobu určitou do 31.12.2013, za nájemné 39,97 Kč/m2, nájemné bude 
valorizováno vždy k  01.07. běžného kalendářního roku  o  míru inflace indexu ceny stavebních 
prací roku předchozího 

f) schvaluje  pronájem bytu č……, …………….., Horažďovice …………………..s platností od 
01.09.2011 na dobu určitou do 31.12.2013 za nájemné  39,97 Kč/m2, nájemné bude 
valorizováno vždy k  01.07. běžného kalendářního roku  o  míru inflace indexu ceny stavebních 
prací roku předchozího 

g) schvaluje  pronájem bytu  č. .., ………………., Horažďovice …………………… s platností od 
01.09.2011 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 

h) schvaluje  pronájem bytu č….., ……………….., Horažďovice ……………………… s platností od 
01.09.2011 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 

i) schvaluje  pronájem bytu č. …, ………………., Horažďovice …………………….. s platností od 
01.09.2011 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 

j) schvaluje  pronájem  bytu č. ….., ………………………….., Horažďovice ……………………. 
s platností od 01.09.2011 na dobu určitou do 31.08.2013 za nájemné 35,74 Kč/m2, nájemné 
bude valorizováno vždy k  01.07. běžného kalendářního roku  o míru inflace indexu 
spotřebitelských cen  roku předchozího 

k) bere na v ědomí ,  že výlučným  nájemcem bytu č. .., ……………….., Horažďovice se ve smyslu 
ust. § 707, odst. 1)  ve spojení s § 708, odst. 1) OZ   stala 15.06.2011 …………………… po 
opuštění společné domácnosti …………………… 
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l) bere na v ědomí ,  že výlučným nájemcem bytu č. …….., ……………………, Horažďovice se ve 
smyslu ust. § 707, odst. 1)  ve spojení s § 708 odst. 1) OZ   stala dne 15.06.2011 
………………..  po opuštění společné domácnosti ……………………… 

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

51. souhlasí  s umístěním  reklamního  patníku na Mírovém náměstí v Horažďovicích od 02. do 06. 08. 
2011 k prezentací neziskové akce Kamenické slavnosti „Slatinský patník“ pořádané obcí Slatina. Za 
užívání veřejného prostranství bude vyměřen místní poplatek dle OZV č. 6/2010 v platném znění – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

52. rozhodla  o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Atelier Penta, s.r.o., Raisova 1004, Strakonice 
na realizaci projektu díla „Vápenka – víceúčelové hřiště s umělým povrchem“ s nabídkovou cenou ve 
výši celkem 29.800 Kč + DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

53. po projednání souhlasí  se záměrem rozšíření kanceláře městské policie o část zasedací síně MěÚ 
dle přiloženého návrhu s tím, že konečná cena za realizaci projektu nesmí převýšit částku 100.000 Kč 
+ DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

54. schvaluje  termín další schůze RM: 22. schůze dne 15.08.2011 ve 14:00 hodin v kanceláři starosty  
města, v 16.00 hod. rozšířenou o členy ZM  

 

 

 

  

 
 
Mgr. Karel Zrůbek, v.r.        Jan Buriánek, v.r.  
   starosta města                  místostarosta města   
 
 
 
         
 
 

 


