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Město Horažďovice
Usnesení 

z  41.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
 dne  28.05.2012

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  40. schůze  
RM  dne 09.05.2012

2. odkládá rozhodnutí týkající se  pravidelných  prohlídek zdravotního stavu stromů  z důvodu 
dopřesnění smluvních podmínek s Danielem Brunátem, Dnešice 266 – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Technické služby 

3. doporučuje ZM: 

a) souhlasit s celoročním hospodařením města  za rok 2011,  a to bez výhrad

b) vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 zpracovanou 
firmou ADU.CZ s.r.o. Malenice

c) převést zlepšený výsledek hospodaření z hospodářské činnosti za rok 2011 v celkové výši 
10.178.945,23 Kč do rozpočtu města

d) převést zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011  příspěvkové organizace ZŠ Komenského 
ve výši  200.122,33 Kč do jejího rezervního fondu

e) převést zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011  příspěvkové organizace ZŠ Blatenská ve 
výši 358.479,22 Kč do  jejího rezervního fondu a krýt ztrátu 243.349,15 Kč z roku 2010 
z rezervního fondu

f) převést zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011  příspěvkové organizace  Křesťanská MŠ 
Jiřího z Poděbrad ve výši  25.244,29 Kč  do jejího rezervního fondu.

g) převést zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011  příspěvkové organizace MŠ Loretská ve 
výši  19.692,62 Kč  do jejího rezervního fondu

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

4. v záležitosti ošetření památných stromů :

a) schvaluje ošetření památného stromu „Rosenauerův dub“ u Velkých Hydčic a ošetření 
památného stromu „Dub Šternberk“  

b) schvaluje podání žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu 
v roce 2012 a ukládá organizační složce Technické služby ve spolupráci s  Mgr. Tomášem 
Pollakem připravit a podat žádost včetně požadovaných příloh  na ošetření památných stromů 
dub Šternberk a Resenauerův dub 

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  místostarosta města

5. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče InTePs s.r.o., Kollárova 511, Písek na realizaci 
díla „Zřízení ústředního vytápění v 18 BD v Horažďovicích“ s nabídkovou cenou ve výši 4.414.248 Kč 
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bez DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem smlouvy – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

6. schvaluje smlouvu o podmínkách zřízení stavby mezi městem Horažďovice a …………….., 
………………, ……………… k akci „Zřízení ústředního vytápění v 18 bytových domech 
v Horažďovicích“ a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. neschvaluje záměr směny pozemků dle žádosti ………………, …………… z důvodu probíhající 
obnovy katastrálního operátu v k.ú. Boubín a zřízeného zástavního práva exekutorského a 
pohledávky organizace na jím nabízených pozemcích. V případě trvajícího zájmu o směnu pozemků 
je nutné podat novou žádost po výmazu zástavního práva a dokončení katastrálního operátu bez p.č. 
275 PK, která je v pronájmu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

8. neschvaluje záměr odprodeje pozemků p.č. 3116, p.č. 3115 v k.ú. Horažďovice ………………, 
………………, …………………….  bez podmínek zástavby řadovými rodinnými domy – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

9. schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p.č. 10/7 v k.ú. 
Boubín mezi Ing. Miroslavem Bočkem, Boubín 13 (strana povinná) a městem Horažďovice (strana 
oprávněná) na dobu neurčitou a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

10. nesouhlasí s umístěním zpomalovacího retardéru na komunikaci p. č. 367/6 v k.ú. Babín dle žádosti 
………………, ……………….. – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

11. nesouhlasí s komunikačním připojením nemovitosti p.č. 238/31 v k.ú. Horažďovice k místní 
komunikaci ulice Za Tržištěm p.č. 238/6 v k.ú. Horažďovice, čtyřmi samostatnými sjezdy z důvodu, že 
se jedná o nové zastavitelné území, kde je nezbytné nejprve zpracovat zastavovací studii – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

12. schvaluje zvláštní užívání místní komunikace – chodníku na Mírovém náměstí v Horažďovicích, 
v úseku dle doložené situace, z důvodu umístění přenosného prodejního zařízení u prodejny 
květinářství v čp. 12 a umístění reklamního stojanu typu „A“ od 30.04.2012 do 30.04.2013 – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

13. schvaluje záměr pronájmu objektu bez čísla popisného na st.p.č. 109 a st.p.č. 109 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 14 m2 v k.ú. Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města zveřejněním záměru pronájmu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

14. souhlasí s podnájmem nebytových prostor v domě čp. 11, Mírové náměstí, Horažďovice (Vinárna 
pod věží)  občanskému sdružení Provoque o.s., Lipová 895, Horažďovice zastoupeného Jiřím 
Lukešem za  účelem provozování vinárny na dobu  určitou 36 měsíců s platností od 01.06. 2012 s  
podmínkou, že  budou  respektována  ustanovení  nájemní  smlouvy  ze dne 30.01.2002 a bude 
doložena smlouva o podnájmu nebytových prostor na dobu určitou mezi Martinem Rosou a 
občanským sdružením Provoque o.s. jako příloha k platné nájemní smlouvě – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

15. schvaluje valorizaci nájemného v domech čp. 1073 a 1074  o 1,9 % s platností od 01.07.2012 – za 
realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

16. v záležitosti převodu bytu Na Vápence: 

a) schvaluje ukončení   smlouvy  o nájmu  bytu  č. .,  Na  Vápence 1077, Horažďovice s nájemci  
………………  a  …………………. dohodou ke dni 31.08.2012
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b) schvaluje uzavření  smlouvy   o  nájmu   bytu   č. ..,, Na  Vápence  1077, Horažďovice s
…………….., ………………….,  Horažďovice  s platností  od  01.09.2012  za  stejných podmínek  
jako  předchozí nájemce 

c) doporučuje  ZM  vzít  na  vědomí  Smlouvu o převodu  práv a povinností k bytu č. .., Na 
Vápence 1077, Horažďovice

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

17. v záležitosti převodu bytu Na Vápence: 

a) schvaluje ukončení   smlouvy  o  nájmu   bytu  č. ..,  Na  Vápence 1077, Horažďovice  s
nájemci  ………………..  a  ………………………… dohodou ke dni 31.08.2012

b) schvaluje uzavření  smlouvy   o  nájmu   bytu   č. …, Na  Vápence  1077, Horažďovice s 
…………………,  …………………… , Horažďovice  s platností  od  01.09.2012  za stejných 
podmínek jako předchozí nájemce 

c) doporučuje  ZM  vzít  na  vědomí  Smlouvu o převodu  práv a povinností k bytu č. .., Na 
Vápence 1077, Horažďovice

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

18. v bytových záležitostech: 

a) bere na vědomí zápis z bytové komise ze dne 22.05.2012

b) schvaluje pořadník na přidělování bytů 2+1 

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

c) schvaluje pronájem bytu … (2+1), ………………., Horažďovice ……………….., 
……………………, ………………. s platností od 01.06.2012 na dobu určitou do 31.10.2012 za 
nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2012 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. 

d) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), …………………….., Horažďovice ………………….., 
…………….. s platností od 01.07.2012 na dobu určitou do 31.12.2013 za nájemné 39,97 Kč/m2

s uplatněním slevy pro rok 2012 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. 

e) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), …………………., Horažďovice ……………….., 
………………, ………………… s platností od 01.07.2012 na dobu určitou do 31.12.2012 za 
nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2012 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. 

f) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ……………….., Horažďovice …………………, 
…………………., …………………. s platností od 01.07.2012 na dobu určitou do 31.12.2013 za 
nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2012 ve výši 5,80 Kč/m2. Nájemné bude 
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valorizováno vždy k 01.07. běžného kalendářního roku o míru inflace indexu ceny stavebních 
prací roku předchozího.

g) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .., …………….., Horažďovice s  …………………. ke 
dni 31.05.2012, schvaluje pronájem bytu č. .. (garsoniéra), ………………….., Horažďovice 
…………………,  …………………….  s platností od 01.06.2012 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. 

h) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ……………………….., Horažďovice  …………………., 
…………………., Horažďovice s platností od 10.06.2012 do 09.06.2014 za nájemné 35,74 
Kč/m2. Nájemné bude valorizováno vždy k 01.07. běžného kalendářního roku o míru inflace 
spotřebitelských cen roku předchozího.

i) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), …………………., Horažďovice manželům ……………….., 
…………………, …………………. s platností od 01.06.2012 do 31.05.2014 za nájemné 35,74 
Kč/m2. Nájemné bude valorizováno vždy k 01.07. běžného kalendářního roku o míru inflace 
indexu spotřebitelských cen roku předchozího.

j) schvaluje pronájem bytu č. . (2+1), ……………….., Horažďovice  …………………., ……………
s platností od 01.06.2012 na dobu určitou do 31.12.2013 za nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním 
slevy pro rok 2012 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 

19. v záležitosti pronájmu bytu v Aquaparku schvaluje: 

a) dohodu  o ukončení  smlouvy o nájmu bytu  č. ., ……………., ……………………  mezi městem
Horažďovice  a   ……………..  ke  dni  31.07.2012  a  pověřuje  starostu  města  podpisem

b) pronájem  bytu  č. .. (3+1), …………………….., Horažďovice  ……………….., ………………, 
Horažďovice s  platností od  01.08.2012  na  dobu  výkonu funkce vedoucího aquaparku za  
nájemné   39,97 Kč/m2

c) poskytnutí  slevy  nájemného ve výši 40 %  pro byt č. 1, Sportovní 1052, Horažďovice  nájemci  
…………………….  po dobu trvání nájemního vztahu

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

20. doporučuje ZM vydat  OZV č. 3/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2009  o 
stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
finanční odbor

21. v záležitosti SDH Třebomyslice schvaluje:

a) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 18.000 Kč SDH Třebomyslice  na pořízení el. sporáku, 
lednice a kuchyňské linky, finanční krytí bude zajištěno položkovým převodem z rozpočtové 
rezervy 

b) Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 10.03.1993 mezi městem Horažďovice (pronajímatel) 
a SDH Třebomyslice (nájemce), kterým se upravuje předmět nájmu, cena nájmu 7.200 Kč/rok a 
pověřuje starostu podpisem

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

22. v záležitosti zajištění správy a provozu Víceúčelového hřiště s umělým povrchem Vápenka: 

a) schvaluje provozní řád VH (provozní doba květen – září od 9.00 hod. do 20.30 hod., vstupné 
osoby mladší 15-ti let + doprovod zdarma, ostatní 50 Kč/hod.)
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b) souhlasí, aby provoz víceúčelového hřiště s umělým povrchem Vápenka byl  s platností od 
01.06.2012 do 30.09.2012 zajištěn na základě  dohody mimo pracovní poměr za odměnu max. 
1.200 Kč/měsíc

c) souhlasí, aby od roku 2013 byl provoz víceúčelového hřiště s umělým povrchem Vápenka 
zajištěn na základě dohody mimo pracovní poměr maximálně po dobu pěti měsíců v roce za 
odměnu max. 1.200 Kč/měsíc

d) schvaluje pořízení úložného boxu na sportovní náčiní k víceúčelovému hřišti Vápenka za  cenu 
max. 23.000 Kč, finanční krytí bude zajištěno z rozpočtové rezervy 

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, finanční odbor

23. schvaluje na základě usnesení RM č. 40/39 „Smlouvu o podmínkách zřízení stavby“ (zahradního 
altánu) na pozemku vlastníka p.č. 841/1 v k.ú. Horažďovice mezi městem Horažďovice a Základní 
školou a Základní uměleckou školou Horažďovice,  příspěvková organizace a pověřuje starostu 
města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

24. souhlasí se změnou závazného ukazatele ve finančním plánu rozpočtu ZŠ Komenského na rok 2012 
tak, že závazný ukazatel na částku 120.000 Kč je stanoven na nákup pracovních stolů, židlí a skříní –
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

25. schvaluje dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě stanoveného § 4 odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném 
znění, a to na maximální počet 34 žáků ve třídě při výuce některých předmětů ve třetím, sedmém, 
osmém a devátém ročníku pro školní rok 2012/2013 za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude 
na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

26. na základě žádosti ředitelky ZŠ Komenského ul. vyjadřuje předchozí souhlas k přijetí finančního daru 
od ZKD Sušice ve výši 200 Kč na odměny pro žáky – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK

27. souhlasí s podáním přihlášky občanskému sdružení Asociace školních sportovních klubů České 
republiky (AŠSK ČR), sídlo - José Martího 31, Praha 6 – Veleslavín na zařazení do projektu Centra 
sportu AŠSK ČR z důvodu finanční podpory činnosti Centra sportu Horažďovice a  Školního
sportovního klubu Horažďovice Komenského  zřízeného  v roce 2003  –  za realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

28. v záležitosti poskytnutí příspěvků na kulturní a sportovní  činnost:  

a) schvaluje rozdělení příspěvků na kulturní a sportovní činnost pro rok 2012 dle přiložené 
tabulky upravené radou města 

b) schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč Centru sportu Horažďovice a Školnímu 
sportovnímu klubu Horažďovice Komenského na nájem sportovišť a nákup a obnovu 
sportovního materiálu

c) schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč Volejbalovému oddílu žen na nájem sportovišť

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK

29. souhlasí s uspořádáním divadelního představení ochotnickým spolkem Tyjátr Horažďovice na 
Panské zahradě ve dnech 29. a 30.06.2012, 13. a 14.07.2012 za podmínky, že veškeré náklady 
budou hrazeny z vlastních zdrojů divadelního ochotnického spolku Tyjátr – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

30. v záležitosti zajištění reklamy při městských slavnostech schvaluje: 

a) smlouvu o reklamě mezi městem Horažďovice a společností Bögl a Krýsl, k.s., Pod Špitálem 
1452, Praha Zbraslav a pověřuje starostu města podpisem 
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b) smlouvu o reklamě mezi městem Horažďovice a společností Vodní zdroje, a.s., Jindřicha 
Plachty 535/16, Praha a pověřuje starostu města podpisem 

c) smlouvu o reklamě mezi městem Horažďovice a společností Kovaltos s. r. o., Strakonická 168, 
Horažďovice  a pověřuje starostu města podpisem

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

31. schvaluje smlouvu mezi městem Horažďovice a Evou Bláhovou, Řepice 158, Strakonice  za účelem 
provozování plavecké školy s platností od 01.09.2012 do 30.06.2013 a pověřuje starostu města 
podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Aquapark 

32. schvaluje ceník vstupného do Aquaparku s platností od 01.06.2012 dle předloženého návrhu – za 
realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Aquapark 

33. bere na vědomí zápis z jednání bezpečnostní komise ze dne 02.05.2012 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

34. jmenuje další členy bezpečnostní komise: František Kříž, Karel Štěpán – za realizaci usnesení 
zodpovídá starosta města  

35. schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 0907/2012 na projekt „Město Horažďovice –
rozšíření a modernizace městského kamerového dohlížecího systému“  mezi městem Horažďovice 
(příjemce) a Plzeňským krajem, Škroupova 18,  Plzeň (poskytovatel) ve výši 1.500.000 Kč a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města 

36. schvaluje navýšení rozpočtu na projekty Městské knihovny Horažďovice  Seniorům Dokořán 2012, 
Děti a čtení 2012, Prácheňsko digitálně 7. etapa  o 52.000 Kč převodem z rozpočtové rezervy – za 
realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna 

37. schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a Věrou Fialovou, Kšírova 483/243, Brno na 
digitalizaci dokumentů v rámci projektu VISK 7 – Prácheňsko digitálně 7. etapa a pověřuje starostu 
města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna

38.  v záležitosti rekonstrukce objektu čp. 283 Horažďovice na Centrum ekologické výchovy :

a) souhlasí se zásahem požárně nebezpečného prostoru z domu čp. 283 do pozemku p. č. 
2759/7  v k. ú.  Horažďovice

b) souhlasí  s otevíráním dveří z místností č. 1.12.1 a 1.12 domu čp. 283 na pozemek p. č. 
2759/7  v k. ú. Horažďovice

c) souhlasí s umístěním  2 odpadních  kontejnerů o objemu 110 l pro dům čp. 283 na pozemku 
p.č. 2759/7 v k. ú. Horažďovice v proluce mezi domy čp. 282 a 283

d) souhlasí s využitím parkovacích ploch ve městě pro potřeby provozu Centra ekologické 
výchovy v domu  čp. 283 za podmínky, že se nejedná o vyhrazená parkovací místa

e) souhlasí s užíváním pozemku p. č. 38/1 v k. ú. Horažďovice pro umístění zařízení staveniště 
při realizaci stavby „Rekonstrukce objektu čp. 283, Horažďovice na Centrum ekologické  
výchovy“ za podmínek specifikovaných dodatkem č. 1 k smlouvě o podmínkách užívání 
pozemku a stavby mezi městem Horažďovice a Domem dětí a mládeže v Horažďovicích, 
Zámek 11, Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem 

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

39. schvaluje termín zasedání RM dne 18.06.2012 v 15:00 hod. 

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




