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Město Horaž ďovice  
Usnesení  

z  29.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne  07.11. 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 28. schůze  
RM  dne  24.10.2011  

2. souhlasí  s umístěním stavby ČOV na pozemku p. č. st. 26/1 v k. ú. Babín dle žádosti …………….., 
……………….. – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor investic,  rozvoje a  majetku  města  

3. bere na v ědomí  výsledky průzkumných geologických prací projektu „Horažďovice – vrty HV1, HV2, 
HV3, HV4“ uvedené v Závěrečné zprávě průzkumných geologických prací zpracované společností 
VODNÍ ZDROJE, a.s., Jindřicha Plachty 535/16, Praha 5 – Smíchov (realizátor vrtů) z července 2011, 
kde byla shromážděna hydrogeologická a technická dokumentace provedených prací a konstatuje 
využití vrtů HV1, HV2, HV3, HV4 realizovaných v rámci tohoto projektu ve výhledu jako zdroj 
podzemní vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. schvaluje  anketní dotazník, jako přílohu k žádosti o finanční prostředky z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2012, poskytovaný 
Ministerstvem kultury ČR a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. schvaluje  výběrové řízení na odprodej bytové jednotky č. 790/7 na st.p.č. 727 a st.p.č. 728 v k.ú. 
Horažďovice a spoluvlastnického podílu 501/8802 na společných částech domu a st.p.č. 727 a st.p.č. 
728 v k.ú. Horažďovice za minimální kupní cenu ve výši 450.900 Kč a pověřuje starostu města 
podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. z důvodu provedené obnovy katastrálního operátu v k.ú. Babín u Horažďovic schvaluje  dodatky 
k nájemních smlouvám na pronájem pozemků mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a nájemci: 

 manželé  ………………. – p.č. 364/11, 
 ………………………….. – část p.č. 130/1, 130/46, 
 …………………… – 350/1, 350/5, 362/1, 367/5, 350/4, 350/3, 362/3, 353/1, 353/2 – cena 800 Kč/ha, 
 …………………………– p.č. 351, 344, část p.č. 123/6 – cena 800 Kč/ha, 

……………………….. – p.č. 355 – cena 800 Kč/ha vše v k.ú. Babín u Horažďovic a pověřuje starostu 
města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. souhlasí  s uložením kabelů NN do pozemků města p. č. 223/12 v k. ú. Horažďovice dle žádosti ČEZ 
Distribuce, a.s. zastoupené společností ProjektEL, s.r.o., Masarykova 436, Klatovy za podmínky, že:  

a) bude uzavřena smlouva o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene, 

b) obnovené povrchy budou předány zástupci Technických služeb Horažďovice, 

c) hloubka krytí kabelů bude min. 1 m 

d) elektroměrový pilíř bude umístěn na pozemku 219/30 s trasou kabelové přípojky dle předložené 
žádosti a vlastník tohoto pozemku odstraní stávající neoprávněný zábor pozemku p. č. 223/12, 
vše v k. ú. Horažďovice 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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8. schvaluje  pro období od 01.01.2012 do 31.12.2012 poskytnutí slevy u smluvního nájemného bytů ve 
výši: 

a) 5,80 Kč/m2/měsíc  pro byty v základní kvalitě (bývalá II. kategorie) 

b) 6,71 Kč/m2/měsíc  pro byty ve snížené kvalitě (bývalá III. a IV. Kategorie) 

 Podmínkou poskytnutí uvedené slevy je, že nájemce nedluží Městu Horažďovice nájemné a úhrady 
za plnění poskytovaná s užíváním bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

9. schvaluje  pronájem nebytového prostoru - garáže č. 10, Mírové náměstí 12,  Horažďovice 
……………., ………………… na dobu neurčitou s platností od 01.12.2011 s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 247,50 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  

10. v záležitosti pronájmu nebytových prostor v čp. 758, Žižkova ul., Horažďovice schvaluje  s  platností 
od  01.12.2011 nájemné 355,30 Kč/m2/rok (prodejní prostory), 304,50 Kč/m2/rok (kancelář, sociální 
zařízení), 203 Kč/m2/rok (skladové prostory, kotelna)  nájemci ……………………, ……………., 
…………………. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje  prodloužení nájmu bytu č. .., ………………., Horažďovice nájemci ………………… na dobu 
určitou od 01.11.2011 do 30.04.2012 za nájemné 39,97 Kč/m2 za podmínky, že nejpozději do 
15.11.2011 bude uhrazen dlužný  nájem  za  měsíc říjen  2011  ve výši  5.631 Kč. 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  

12. schvaluje  prodloužení nájmu bytu č. …, ……………………, Horažďovice ……………………. na dobu 
určitou od 01.11.2011 do 30.04.2012 za nájemné 40,85 Kč/m2 za podmínky, že nájemce nejpozději 
do 31.12.2011 doplatí úhrady za plnění  poskytovaná  s užíváním  bytu za rok 2010 ve výši 2.811 Kč. 
Nájemce bude i nadále  řádně hradit  splátky dle schváleného splátkového kalendáře pod ztrátou 
výhody splátek na  úhradu dlužného nájemného a  příslušného  poplatku  z  prodlení ve výši 
minimálně  1.450 Kč/měsíc vždy k 25. dni běžného kalendářního měsíce, zároveň bude placeno  
běžné měsíční nájemné – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

13. odkládá  vyřešení bytové otázky ………………………, nájemce bytu č…, …………………, 
Horažďovice a ukládá MěÚ odboru majetku a investic sjednat schůzku s paní …………………….za 
účasti starosty a místostarosty – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

14. schvaluje  pronájem bytu č. … (2+1/II. kat.), ………….., Horažďovice ……………….., ……………. 
s platností od 1.12.2011 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 kanceláře starosty a MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. v záležitosti pečovatelské služby:  

a) bere na v ědomí  vyúčtování pečovatelské služby za 3. čtvrtletí r. 2011 -  čerpání rozpočtu, 
komentář k výsledku hospodaření – předložené Oblastní charitou Horažďovice   

b) schvaluje  v návaznosti na rozhodnutí 11/26 z 28.03.2011 poskytnutí příspěvku Oblastní charitě 
Horažďovice z rozpočtové rezervy 103 tis. Kč na dofinancování pečovatelské služby pro občany 
Horažďovic v roce 2011 

– za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, finanční odbor  

16. schvaluje  darovací smlouvu se společností  MIŠÁK EU, s.r.o., Havlíčkova 95,  Sušice (dárce) a 
Městem Horažďovice (obdarovaný) na poskytnutí peněžního daru 6 tis. Kč na financování činnosti 



 3 

Městského muzea a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, 
finanční odbor 

17. v záležitosti pořízení telefonní ústředny: 

a) schvaluje  zařazení do finančního plánu pro rok 2011 příspěvkové organizace MŠ Loretská 
pořízení telefonní ústředny do výše 49 tis. Kč 

b) souhlasí  s posílením investičního fondu o 23.692 Kč převodem z rezervního fondu příspěvkové 
organizace na nákup dlouhodobého hmotného majetku 

c) schvaluje  poskytnutí investičního příspěvku MŠ Loretská ve výši 11.000 Kč na pořízení 
telefonní ústředny a použití investičního fondu na dofinancování nákupu telefonní ústředny 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

18. neschvaluje  úhradu nákladů za preventivní lékařské prohlídky ve výši 3.150 Kč ze schváleného 
neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace ZŠ Blatenská Horažďovice na rok 2011 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

19. bere na v ědomí  výroční zprávy o činnosti školy ZŠ Komenského a ZŠ Blatenská za školní rok 
2010/2011 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

20. bere na v ědomí  zápis ze 7. jednání kulturní komise ze dne 26. 10.2011 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

21. schvaluje  jednotnou cenu vstupného ve výši 150 Kč na adventním koncertu Jiřího Stivína a Pellant 
Collegia – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

22. schvaluje  poskytnutí úhrady části nákladů na chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ve výši 
2.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

23. schvaluje :  

a) smlouvu na nákup traktoru SXG 19 H mezi městem Horažďovice jako kupujícím a AGROWEST 
Plzeň, a.s. jako prodávajícím a pověřuje starostu města podpisem  

b) smlouvu na odprodej  traktoru SXG 19 H mezi městem Horažďovice jako prodávajícím a 
AGROWEST Plzeň, a.s. jako kupujícím a pověřuje starostu města podpisem  

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby a místostarosta města  

24. schvaluje  zapůjčení prostor zámeckého pivovaru v termínu od 29.11.2011 do 06.12.2011 Tyjátru 
Horažďovice (zastoupenému Karlem Šťastným) za účelem pořádání kulturní akce pro veřejnost - 
„Horažďovické peklo“ dne 03.12.2011 – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města  

25. neschvaluje  smlouvu o reklamě mezi městem Horažďovice a firmou Bau Konex, Václav Kestler, 
Tlučná  (dárce) – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor  památkové péče, školství a kultury  

26. rozhodla  o výběru nejvhodnější nabídky společnosti JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební 
společnost, a.s, Písecká 893, Strakonice na realizaci díla „Rekonstrukce a modernizace Aquaparku 
Horažďovice“ s nabídkovou cenou ve výši 13.182.760 Kč bez DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o 
dílo a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města   

27. v rámci pořadu Duchaři na Dni pro dětskou knihu schvaluje :  

a) smlouvu mezi městem Horažďovice a Apolenou Novotnou, Uralská 8, Praha 6 a pověřuje 
starostu města podpisem  

b) smlouvu mezi městem Horažďovice a Gustavem Haškem, Na Chodovci 2722, Praha 4 a 
pověřuje starostu města podpisem  

c) smlouvu mezi městem Horažďovice a Jiřím Laštovkou, Jičínská 43, Praha a pověřuje starostu 
města podpisem  
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– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna  

28. schvaluje  použít na propagaci využití bývalého areálu Grammer  částku max. 60.000 Kč. Částka 
bude čerpána v rámci hospodářské činnosti pronájmu nebytových prostor – za realizaci usnesení 
zodpovídá starosta města  a MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

29. schvaluje  termín další schůze RM: 30. schůze dne 21.11.2011 v 15:00 hodin v  kanceláři starosty  
města  

 

 

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

 


