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Město Horaž ďovice  
Usnesení  

z  36.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne  05.03. 2012  

 
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  35. schůze  
RM  dne 20.02.2012  

2. schvaluje  podání  přihlášky do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2011 pro projekt Multifunkční 
zařízení Veřechov – pro kulturu, sport a vzdělávání a pověřuje starostu města podpisem přihlášky – 
za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. schvaluje  podání a znění žádosti do Fondu hejtmana Plzeňského kraje pro rok 2012 v souvislosti 
s realizací akce „Vybavení nově rekonstruovaných prostor knihovny a multifunkčního sálu nábytkem“ 
ve Veřechově č.p. 42 a pověřuje starostu města podpisem žádosti včetně příloh – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. rozhodla  o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Adama Součka, Mgr. Art.,  Praha 1 na realizaci 
díla „Obnova maleb v zámku v Horažďovicích“ s nabídkovou cenou ve výši 294.000 Kč (zhotovitel 
není plátce DPH), schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem  – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

5. odkládá  rozhodnutí o záměru odprodeje čp. 265 Horažďovice a ukládá MěÚ odboru investic, rozvoje 
a majetku města zorganizovat prohlídku nemovitosti – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

6. schvaluje  přílohy PFCR 089874/2012/104/Mr/27211203, PFCR 089874/2012/104/Mr/27221203 
k žádosti Pozemkového fondu ČR, krajské pracoviště pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 8, 
Plzeň o převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby v k.ú. Babín u 
Horažďovic dle ust. § 2 zákona č. 95/1999 a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. nesouhlasí  s povolením zvláštního užívání místní komunikace ulice Trhová pro zřízení vyhrazeného 
parkovacího stání – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

8. schvaluje  povolení zvláštního užívání místní komunikace ulice Hradební v Horažďovicích, v úseku 
dle doložené situace, z důvodu umístění kanalizační přípojky do silničního pozemku p.č. 2760/7 v k.ú. 
Horažďovice s tím, že po ukončení akce bude pozemek uveden do původního stavu a předán 
zástupci Technických služeb – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

9. 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 
„Horažďovice, Okružní ulice – optická síť“ za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH a 
pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

10. schvaluje  nájemní smlouvu na pronájem pozemků p.č. 2322/3 orná půda o výměře 12 335 m2, p.č. 
2322/4 orná půda o výměře 1 313 m2 v k.ú. Horažďovice mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a 
Pavlem Homolkou, Předměstí 441, Horažďovice (nájemce) od 01.03.2012 na dobu neurčitou s roční 
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výpovědní lhůtou za cenu 3.300 Kč/ha  a pověřuje starostu města podpisem  – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ,  odbor investic, rozvoje a majetku města 

11. v záležitosti pronájmu pozemků schvaluje : nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 191/6 
ostatní plocha – neplodná půda o výměře 683 m2 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic mezi městem 
Horažďovice (pronajímatel) a ……………, ………………., …………….. za cenu 5 Kč/m2/rok na dobu 
neurčitou od 01.04.2012 s roční výpovědní lhůtou a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. na základě protokolu o výběrovém řízení na pronájem nebytových prostor v čp. 39, Ševčíkova ulice, 
Horažďovice schvaluje  pronájem nebytových prostor v čp. 39, Ševčíkova ulice, Horažďovice Janě 
Pojžárkové, Otavská 1037, Horažďovice na dobu neurčitou s platností od 01.05.2012 s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 1.511 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  

13. schvaluje  prodloužení nájmu bytu č. .,  ……………, Horažďovice nájemci …………………. na dobu 
určitou  od 01.03.2012 do 31.05.2012 za nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2012 ve 
výši 5,80 Kč/m2. Nájem bytu bude opětovně prodloužen v případě, že k 31.05.2012 nebude dluh na 
nájemném a bude uhrazen v plné výši poplatek z prodlení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. schvaluje  prodloužení  nájmu  bytu  č. .., ………………….., Horažďovice  ………………….  na  dobu 
určitou  od  01.03.2012   do   31.05.2012   za  nájemné  39,97  Kč/m2 s podmínkou, že nájemce 
nejpozději do 15.03.2012 doloží potvrzení o úhradě nájmů za měsíce leden, únor 2012. Nájem  bytu   
bude opětovně prodloužen v případě, že k 31.05.2012  bude  řádně  hrazeno  běžné měsíční 
nájemné, nebude dluh na nájmu a bude uhrazen v plné výši poplatek z prodlení  – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

15. schvaluje  prodloužení nájmu bytu č. …, ………………….., Horažďovice nájemci ……………………. 
na dobu určitou  od 01.03.2012 do 28.02.2013 za nájemné ve výši 39,97 Kč/m2, nájemné bude 
valorizováno vždy k 01.07. běžného kalendářního roku o míru inflace indexu ceny stavebních prací 
roku předchozího. Nájem bytu bude opětovně prodloužen v případě, že k  28.02.2013 nebude dluh na 
nájemném a bude uhrazen v plné výši poplatek z prodlení  –  za  realizaci  usnesení zodpovídá  MěÚ,  
odbor  investic,  rozvoje a majetku města  

16. schvaluje  dohodu o ukončení nájmu bytu č. . , …………………, Horažďovice mezi městem 
Horažďovice a …………………, ……………………, ………………… k 31.03.2012 a pověřuje starostu 
města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

17. v bytových záležitostech:  

a) schvaluje  pronájem bytu č. … (2+1/II. kat.), …………………., Horažďovice …………………, 
………………, ………………… s platností od 12.03.2012 na dobu určitou do 31.12.2012 za 
nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním  slevy 5,80 Kč/m2  pro rok 2012, nájemné bude 
valorizované  vždy k  01.07. běžného kalendářního roku  o  míru inflace indexu ceny stavebních 
prací roku předchozího 

b) revokuje  usnesení RM 32/29 d)  (týká se pronájmu bytu p. …………… od 01.01.2012) 

c) schvaluje  pronájem  bytu č. .. (gars.), ……………….., Horažďovice ………………., 
………………. s platností od 12.03.2012 na dobu určitou do 30.09.2013 za nájemné 30 Kč/m2, 
nájemné bude valorizované vždy k  01.07. běžného kalendářního roku  o  míru inflace indexu 
ceny stavebních prací roku předchozího 
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 –  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty a MěÚ, odbor investic, rozvoje 
 a majetku města  

18. schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtové rezervy ve výši 15.000 Kč Libuši Mužíkové, 
Kulturní středisko  Horažďovice na úhradu nákladů spojených s pořádáním rozšířené přehlídky 
amatérského divadla v Horažďovicích  

19. schvaluje  bezplatné poskytnutí prostor hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele ZŠ Komenského  
Horažďovice za účelem pořádání:  

a) letního koncertu dětských pěveckých  sborů Kvítek a Poupata dne 04.06.2012 od 8.00 – 20.00 
hod.  

b) letního koncertu pěveckého sboru Originál  Band dne 15.06.2012 od 19:00 – 21:00 hod.  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

20. souhlasí  s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.500 Kč na provoz Střediska výchovné péče, 
Domažlice – víkendové a zážitkové akce v roce 2012 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví  

21. bere na v ědomí  zápis z jednání Bezpečnostní komise ze dne 01.02.2012 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

22. v rámci operativní komunikace s  občany formou SMS zpráv schvaluje  ve spolupráci s Plzeňským 
krajem  zapojení do  celokrajského  „Komunikačního varovného a vyrozumívacího systému“  a  
pověřuje  starostu města  podpisem závazné  objednávky  firmě  KONZULTA  Brno a. s. – za realizaci 
usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ, Ing. Ivana Dušková   

23. bere na v ědomí  nabídku Agentury Pancéř  s.r.o.  týkající se zaměstnávání osob ze zdravotním 
postižením ve státní správě – za realizaci usnesení zodpovídá  místostarosta města  

24. neschvaluje krátkodobé umístění  18 reklamních poutačů na veřejné osvětlení od 19.03. do 
28.03.2012 firmě Josef Dřevo, Křižíkova 298/14,  Čelákovice, IČ 74701193 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

25. schvaluje  snížení úhrady za umístění nápojového automatu v Aquaparku, Sportovní ul. 1052, 
Horažďovice společnosti AUTOMATY CZ, s.r.o., Nádražní 3, Praha 5-Smíchov z důvodu 
rekonstrukce a modernizace aquaparku za II. čtvrtletí 2012  o 3.000 Kč – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

26. schvaluje  ceník za pronájem hřbitovních míst a služby poskytované v souvislosti s pronájmem a 
užíváním hrobového místa s platností od 01.01.2012, ukládá MěÚ finančnímu odboru připravit 
s platností od 01.01.2013 nový návrh nájemného z hrobových míst – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, finanční odbor  

27. rozhodla  o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Bögl & Krýsl, k.s., Pod Špitálem 1452, Praha - 
Zbraslav na realizaci díla „Horažďovice Předměstí - kanalizace“ s nabídkovou cenou ve výši 
20.897.539 Kč bez DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

28. schvaluje  dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace a provedení 
související inženýrské činnosti stavby: ,,Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v 
Horažďovicích“ uzavřené se společností INVENTE, s.r.o., Přední Ptákovice 2, Strakonice jehož 
předmětem je změna rozsahu díla, navýšení ceny o 293.000 Kč bez DPH a změna termínů plnění a 
pověřuje starostu města podpisem dodatku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

29. v záležitosti realizace stavby „Revitalizace sídliště „Šumavská – Pod Vodojemem“ : 
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a) schvaluje architektonické řešení stavby „Revitalizace sídliště „Šumavská – Pod Vodojemem“ 
v Horažďovicích“ s tím, že sportovní hřiště bude nahrazeno plochou s cvičebními prvky pro 
seniory 

b) schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace sídliště „Šumavská – 
Pod Vodojemem“ v Horažďovicích“ uzavřené se společností A+U Design, s.r.o., U Černé věže 
304/9, České Budějovice, jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 15.000 
Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo 

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

30. v záležitosti kácení  zeleně schvaluje : 

a) kácení 1 ks javor mléčný na p.č. KN 25 zámecká zahrada Parkán v Horažďovicích  

b) kácení 2 ks smrků pichlavého a skupiny zakrslých smrků na p.č. KN 2760 /11 Mírové náměstí – 
před farním úřadem v Horažďovicích  

a. za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

31. schvaluje  realizaci opravy plotu na severní straně tenisového areálu za cenu max. 25.000 Kč na 
materiál potřebný k opravě plotu v rámci rozpočtu schváleného na sportovní areál Lipky – za realizaci 
usnesení zodpovídá místostarosta města a  MěÚ, finanční odbor  

32. odkládá  rozhodnutí o přijetí cenové nabídky uchazeče Stavební společnost HaT, spol. s.r.o., 
Komenského 373,  Strakonice na realizaci díla „Městské opevnění Horažďovice – Jihovýchodní 
brána“ s nabídkovou cenou ve výši 456.267 Kč  bez DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a 
pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

33. v návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva města dne 29.02.2012 o pořízení změny č. 1 územního 
plánu města Horažďovice ve smyslu § 6 odst. 6 zákona č,. 183/2006 Sb. pověřuje  MěÚ, odbor 
výstavby a územního plánování funkcí pořizovatele této změny územního plánu – za realizaci 
usnesení zodpovídá starosta města  

34. schvaluje  termíny zasedání RM  26.03.2012, 16.04.2012  v 15.00 hodin.  

 

 

 

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

 


