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Město Horaž ďovice  
Usnesení  

z 24.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne  12.09. 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 23. schůze  
RM  dne  29.08.2011  

2. jmenuje  členy hodnotící komise včetně náhradníků členů hodnotící komise a pověřuje hodnotící 
komisi se všemi úkony souvisejícími s otevíráním obálek, posouzením kvalifikace a hodnocením 
nabídek v rámci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a modernizace Aquaparku Horažďovice“  
zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v otevřeném řízení a 
pověřuje starostu města podpisem jmenování – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

3. rozhodla  o přijetí nabídky Mgr. Jiřího Fialy, akad. sochař, Zvíkovec 71, Zbiroh na provedení 
statického zajištění dříku a oplechování hlavice Mariánského sloupu ve výši 24.000 Kč + DPH  – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. doporu čuje  ZM projednat a schválit kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a 
manželi  ………………….., …………………., ……………………. (kupující) na prodej p.č. 342/1 ostatní 
plocha neplodná půda o výměře 332 m2 v k.ú. Horažďovická Lhota za cenu 100 Kč/m2 + poplatky 
s prodejem související – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor investic,  rozvoje a  majetku  
města  

5. schvaluje  záměr budoucího odprodeje p.č. 3139 v k.ú. Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města zveřejněním záměru budoucího prodeje pozemku – za realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ,  odbor investic,  rozvoje a  majetku  města  

6. doporu čuje  ZM projednat a schválit Dohodu o skončení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
na p.č. 2821/22 v k.ú. Horažďovice mezi městem Horažďovice (budoucí prodávající) a ………………., 
………………., ……………………. (budoucí kupující) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

7. doporu čuje  ZM projednat a schválit Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na odprodej p.č. 2821/22 
ostatní plocha jiná plocha o výměře 313 m2 v k.ú. Horažďovice mezi městem Horažďovice (budoucí 
prodávající) a ……………….., ………………….., ………………….. (budoucí kupující) – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. doporu čuje  ZM projednat a schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní mezi městem 
Horažďovice (budoucí prodávající) a manželi ………………………, …………………, ……………….. 
(budoucí kupující)  na prodloužení termínu podání žádosti o vydání stavebního povolení (ohlášení) do 
31.12.2011 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. doporu čuje  ZM projednat a schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní mezi městem 
Horažďovice (budoucí prodávající) a ……………………, …………………., ……………………. 
(budoucí kupující)  na prodloužení termínu podání žádosti o vydání stavebního povolení (ohlášení) do 
31.12.2011 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. souhlasí  s uložením potrubí kanalizační a vodovodní přípojky a zřízení sjezdu z pozemků p. č. 
2821/31 a 2821/32 do pozemků města p. č. 2821/1 a 849/3 v k. ú. Horažďovice, schvaluje smlouvu o 
podmínkách zřízení stavby mezi městem Horažďovice a ……………………… a …………….., 
………………….,  a …………………….., ………………………, ……………….. a pověřuje starostu 
města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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11. bere na v ědomí  ukončení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 789/7 ulice Pod 
Vodojemem v Horažďovicích bez podání nabídky  a schvaluje výběrové řízení na prodej bytové 
jednotky č. 789/7 ulice Pod Vodojemem v Horažďovicích na st.p.č. 727, 728 v k.ú. Horažďovice a 
spoluvlastnického podílu 501/8802 na společných částech domu a st.p.č. 727, 728 v k.ú. Horažďovice 
za minimální cenu 400.800 Kč a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. bere na v ědomí  ukončení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 930/11 Loretská ulice 
v Horažďovicích bez podání nabídky a schvaluje výběrové řízení na prodej bytové jednotky č. 930/11 
Loretská ulice v Horažďovicích na st.p.č. 1149, 1150 v k.ú. Horažďovice a spoluvlastnického podílu 
562/14218 na společných částech domu a st.p.č. 1149, 1150 v k.ú. Horažďovice za minimální cenu 
449.600 Kč a pověřuje starostu města podpisem  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

13. revokuje  usnesení 102/9 ze dne 01.09.2010 a schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene mezi městem Horažďovice (budoucí povinný) a společností Šumava Net 
s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice (budoucí oprávněný) za jednorázovou náhradu ve výši 
10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. schvaluje  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV–12–0006981/1 
mezi městem Horažďovice (budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 
874/8, Děčín v zastoupení společnosti ELEKTROSTAV STRAKONICE, s.r.o., Písecká 283, 
Strakonice (budoucí strana oprávněná) k akci „Komušín, 2RD – NN“ na pozemku p.č. 1389 PK v k.ú. 
Komušín a pověřuje starostu města podpisem  –  za  realizaci  usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

15. z důvodu odstoupení zájemce od žádosti o koupi části p.č. 1509/8 a p.č. 1509/10 v k.ú. Horažďovice:  

a) revokuje  usnesení 22/3 ze dne 15.08.2011 

b) schvaluje  záměr prodeje části p.č. 1509/8 a p.č. 1509/10 o výměře cca 300 m2 v k.ú. 
Horažďovice  za minimální cenu 200 Kč/m2 pozemku obálkovou metodou za účelem zřízení 
zahrádky s tím, že geometrický plán bude vyhotoven na náklady kupujícího a při zaměřování 
pozemku bude přítomen zástupce MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města 

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

16. schvaluje  zvláštní užívání parkoviště na st.p.č. 326/1, p.č. 128/1 v k.ú. Horažďovice dne 23.09.2011 
z důvodu konání společenské akce společností Lyckeby Culinar a.s. Horažďovice – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a majetku města 

17. schvaluje  úplnou uzavírku provozu na místní komunikaci ulice Podbranská v Horažďovicích v úseku 
od nemovitosti čp. 6 k výjezdu z obytné zóny na Mírové náměstí od 26.09.2011 do 05.10.2011 
z důvodu umístění zařízení staveniště k čp. 6 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

18. souhlasí  s umístěním vzdušných kabelů NN a výměnou betonových sloupů na pozemcích města     
p. č. 605/10 a 605/18 v k. ú. Třebomyslice u Horažďovic dle žádosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené 
společností MV Projekt Klatovy, s.r.o., Šumavská 326, Klatovy za podmínky, že bude uzavřena 
smlouva o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene a dotčené pozemky budou předány zástupci 
Technických služeb Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

19. souhlasí  s provedením technického zhodnocení (rozšíření datové sítě) v předpokládané výši 
7.370,61 Kč v objektu Mírové náměstí č.p. 2, Horažďovice, nájemce Česká pošta s.p., Politických 
vězňů 909/4, Praha 1 a pověřuje starostu podpisem Souhlasu majitele nemovitosti s provedením 
technického zhodnocení nájemcem a schvaluje smlouvu  o odepisování technického zhodnocení 
nájemcem mezi městem Horažďovice a Českou poštou s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1 a 
pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  
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20. schvaluje  pronájem nebytového prostoru – garáže , Strakonická 535,  Horažďovice ………………., 
nájemci bytu č. .., ………………., Horažďovice na dobu neurčitou s platností od 01.10.2011 
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 224 Kč/m2/rok a bude valorizováno vždy 
k 01.01. běžného kalendářního roku o míru inflace roku předchozího – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

21. schvaluje  dle § 10 zákona č. 116/1990 Sb. výpověď z nájmu nebytových prostor Husovo náměstí 
148, Horažďovice  nájemci Thuy  Tran  Xuan, ……………, ………. 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  

22. schvaluje   pronájem bytu  č. … (2+1/II. kat.), ……………….., Horažďovice manželům 
…………………, ………………….., …………………… s platností od 01.10.2011 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 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kancelář starosty a 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

23. schvaluje  zařazení do finančního plánu  pro rok 2011 příspěvkové organizace ZŠ Blatenská 
provedení nutné opravy plechové střechy 1. pavilonu ZŠ  a použití  investičního fondu příspěvkové 
organizace ve výši     41 tis. Kč na finanční krytí opravy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK 

24. schvaluje  Křesťanské mateřské škole odpisový plán a dobu odepisování 12 let u pořízeného 
dlouhodobého hmotného majetku (myčka Silanos A670F/PDS/PS) v pořizovací hodnotě 43.000 Kč – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

25. schvaluje  smlouvu s  DDM Horažďovice na využití části plaveckého bazénu pro výuku plavání, 
potápění a horolezectví a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Aquapark  

26. doporu čuje  ZM schválit plnění rozpočtu města k 31.08.2011 a schválit 3. rozpočtovou změnu, tj. 
rozpočtová opatření 22 – 34/2011 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

27. souhlasí  s pořízením 50 ks propagačních plastových  karet, schvaluje smlouvu o dílo mezi městem 
Horažďovice a Miroslavem Tausigem, Jugoslávská 13/236, Praha 2 a pověřuje starostu města 
podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

28. doporu čuje  ZM schválit vzdání se práva, prominutí  nedobytné pohledávky za dlužníky 
……………………….., ………………….., Horažďovice  a  ………………………., …………………., 
…………………….. –  úrok z prodlení a náklady řízení  ve výši  20.872 Kč – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, finanční odbor   

29. schvaluje  dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Odbahnění vodní nádrže p.č. 31/5 
Boubín“ uzavřené se společností STAVBY ŠAFANDA s.r.o., Chanovice 69, Horažďovice, jehož 
předmětem je změna rozsahu díla, termínu dokončení části díla a navýšení ceny o 38.105,60 Kč + 
DPH a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města   

30. nesouhlasí  se zřízením okna v 1. NP východního průčelí plánovaného řadového domku „G“ v ulici 
Nad Nemocnicí dle žádosti ……………………, ………………………, …………………… – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

31. bere na v ědomí děkovný dopis Pionýrské skupiny Prácheň Horažďovice  

32. schvaluje  smlouvu o spolupráci mezi Českou zemědělskou univerzitou v Praze se sídlem Kamýcká 
129, Praha 6 – Suchdol a městem Horažďovice. Předmětem této smlouvy je spolupráce smluvních 
stran při vzdělávání seniorů v regionech, které bude zajištěno vzdálenou formou s využitím 
multimediálních kurzů. Středisko bude zřízeno při Městské knihovně Horažďovice – za realizaci 
usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna  
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33. schvaluje  dodatek č. 9 ke smlouvě o využití Aquaparku v Horažďovicích uzavřené dne 02.10.2006 se 
Zdravotní pojišťovnou Metal -Aliance, Čermákova 1951, Kladno a pověřuje starostu města podpisem 
– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Aquapark  

34. schvaluje  vypracování nezávazného návrhu na digitalizaci kina Otava odbornou firmou, která má 
s digitalizací kin v ČR prokazatelné zkušenosti. Účelem vypracování návrhu je zjištění cenového 
rámce jednak vlastní obrazové a zvukové technologie, jednak nezbytných souvisejících úprav objektu. 
Dále RM ukládá zajištění konzultace, případně exkurze v zařízení obdobného formátu ve 
srovnatelném městě.  RM dále ukládá vypracování stanoviska kulturní komise, OPPŠK a pracovní 
skupiny pro strategický plán města. Na základě takto zjištěných podkladů rozhodne RM o návrhu, 
který předloží ZM – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města 

35. k uzavření  veřejnoprávní smlouvy na výkon vybrané agendy městské policie při měření rychlosti 
v Nepomuku : 

a) konstatuje , že  o právní relevantnosti postupu má RM prostřednictvím starosty města zatím 
pouze jednostrannou informaci ze strany města Nepomuk. Tato informace se pro projednání 
veřejnoprávní smlouvy jeví jako nedostatečná.  

b) ukládá  prověření legislativních podmínek za účelem posouzení legálnosti celého procesu 
veřejnoprávní smlouvy na výkon vybrané agendy městské policie při měření rychlosti 
v Nepomuku. RM k tomu účelu požaduje: názor právního zástupce města, stanoviska KÚ PK a 
MV ČR a dále vyjádření účastníka podobné spolupráce (referenci).  

 – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města  

36. doporu čuje  ZM schválit program 7. zasedání ZM, navrhuje ověřovatele zápisu : Mgr. Tomáš Pollak, 
Karel Lukeš  a návrhovou komisi Mgr. Naděžda Chládková, Mgr. Václav Jáchim – za realizaci 
usnesení zodpovídá  místostarosta města  

37. schvaluje  termín další schůze RM: 25. schůze RM dne 19. 09. 2011 v 15:00 hodin a  26. schůze  RM 
dne 26.09.2011 v 15:00 hodin v kanceláři starosty  města a  schvaluje termín jednání ZM  dne 
26.09.2011 v 18:00 hod. ve velké zasedací místnosti  MěÚ Horažďovice             

.  

 

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

 


