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Město Horažďovice
Usnesení 

z  44.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
 dne  09.07.2012

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  42. schůze  
RM  dne 18.06.2012 a z 43. schůze RM ze dne 25.06.2012 

2. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Karel Tománek – WINDOOR, Plzeňská 681, 
Klatovy na realizaci díla „Výměna oken a stoupaček v č.p. 783-784, 839-842 v Horažďovicích“ 
s nabídkovou cenou ve výši 2.500.527 Kč bez DPH, schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu 
města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

3. doporučuje ZM schválit zpětnou koupi bytové jednotky č. 933/5 Palackého ulice v Horažďovicích a 
spoluvlastnického podílu 393/22180 na společných částech domu 933, 934 a st.p.č. 1185, st.p.č.1186 
v k.ú. Horažďovice a doporučuje ZM projednat a schválit koupi bytové jednotky č. 933/5 a 
spoluvlastnického podílu 393/22180 na společných částech domu a st.p.č. 1185, st.p.č. 1186 v k.ú. 
Horažďovice a kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (kupující) a …………………, 
……………….., ……………. (prodávající) za cenu 202.404 Kč s tím, že bude na katastrálním úřadě 
požádáno o výmaz předkupního práva – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města

4. schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. P066/12 uzavřenou mezi Plzeňským krajem, 
Škroupova 18, Plzeň (jako poskytovatelem) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(jako příjemcem) na úhradu části nákladů projektu „Restaurování nástěnných maleb v předposledním 
podlaží věže zámku č.p. 11 v Horažďovicích“ a  schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 
K126/12 mezi Plzeňským krajem a městem Horažďovice  na poskytnutí účelové finanční dotace 
určené na projekt  „Slavnosti Kaše“ a pověřuje starostu města podpisem obou smluv – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku města  a  MěÚ, OPPŠK 

5. v záležitosti uložení potrubí kanalizace a vodovodní přípojky: 

a) souhlasí s uložením potrubí kanalizační a vodovodní přípojky k dvojdomku čp. 238 a 239 
v Plzeňské ulici do pozemků města p. č. 2756/16 a 2730/18 v k. ú. Horažďovice

b) schvaluje smlouvu o podmínkách zřízení stavby mezi městem Horažďovice a 
……………………., …………………., ………………. a pověřuje starostu města podpisem této 
smlouvy

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

6. neschvaluje zrušení souhlasu nájemce bytu č. .., ………………… v Horažďovicích se zřízením 
ústředního vytápění dle žádosti ……………………, ………………………., ……………………. – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem 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 od 01.08.2012 na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 200 Kč/m2 mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a 
……………………., ……………………, ……………………. (nájemce) a pověřuje starostu města 
podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města
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8. schvaluje dle ust. § 10 zákona č. 116/1990 Sb. výpověď z nájmu nebytových prostor  (4 garáží) v čp. 
12, Mírové náměstí, Horažďovice  nájemci Františku  Smíškovi, Strakonická  156, 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 

9. schvaluje prodloužení nájmu  bytu č. .., ………………., Horažďovice nájemci ……………….. na dobu 
určitou od 01.07.2012 do 31.12.2012 za nájemné  39,97 Kč/m2. Nájemce bude řádně hradit splátky 
dle schváleného splátkového kalendáře pod ztrátou výhody splátek na úhradu dlužného nájemného a 
příslušného poplatku z prodlení ve výši minimálně 2.000 Kč/měsíc vždy k 15. dni běžného 
kalendářního měsíce, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

10. schvaluje prodloužení nájmu  bytu č. .., ………………., Horažďovice  nájemcům ………………… a  
……………  ……………. na dobu určitou od 01.07.2012 do 31.12.2012 za nájemné  39,97 Kč/m2. 
Nájem bytu bude opětovně prodloužen v případě, že k 31.12.2012 bude řádně placen běžný měsíční 
nájem, nebude dluh na nájemném a bude uhrazen v plné výši poplatek z prodlení – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic,  rozvoje  a majetku města 

11. schvaluje prodloužení nájmu bytu č. ., …………………….., Horažďovice nájemci ………………. na 
dobu určitou od 01.07.2012 do 31.12.2012 za nájemné  39,97 Kč/m2. Nájem bytu bude opětovně 
prodloužen v případě, že k 31.12.2012 bude řádně placeno 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 

12. schvaluje prodloužení nájmu bytu č. ., …………………., Horažďovice nájemci ………………….. na 
dobu určitou  od  01.07.2012 do 30.09.2012 za podmínky, že nejpozději do 15.07.2012 budou 
uhrazeny dlužné splátky dle schváleného splátkového kalendáře za měsíc duben – červen  2012 ve
výši 6.300 Kč. Nájemce bude dále  hradit splátky dle schváleného splátkového kalendáře pod ztrátou 
výhody splátek na úhradu dlužného nájemného za byt č. …, ………………….., Horažďovice včetně 
poplatku z prodlení ode dne splatnosti nájemného do zaplacení. Splátka ve výši minimálně 2.100 Kč 
měsíčně bude placena vždy k 25.dni běžného kalendářního měsíce, zároveň bude placeno běžné 
měsíční nájemné za byt č. ….., …………………., Horažďovice. 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 

13. schvaluje prodloužení nájmu bytu č. .., ……………………….., Horažďovice nájemci 
………………………. na dobu určitou od 01.07.2012 do 31.12.2012 za nájemné 39,97 Kč/m2. Nájem 
bytu bude opětovně prodloužen v případě, že k 31.12.2012 nebude dluh na nájmu a bude uhrazen 
v plné výši poplatek z prodlení – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

14. neschvaluje z důvodu neplacení nájemného prodloužení nájmu bytu č. …, …………………, 
Horažďovice nájemci ……………………….s platností od 01.07.2012 – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

15. schvaluje  pronájem bytu č. …. (garsoniéra), ……………………, Horažďovice ………………, 
………………………… s platností od 15.07.2012 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 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře 
starosty a MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

16. v záležitosti veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací bere na vědomí:

a) protokol o provedené veřejnosprávní kontrole příspěvkových organizací – Křesťanská MŠ č.j. 
06814/2012, MŠ Loretská č.j. MH/06815/2012, ZŠ Komenského č.j. MH/07764/2012 a ZŠ a 
ZUŠ Horažďovice č.j. MH/09396/2012
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b) sdělení o odstranění nedostatků dle ust. § 19 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
vyplývajících z protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly Křesťanská MŠ, MŠ Loretská, ZŠ 
Komenského

      – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

17. souhlasí s darovací smlouvou (dle přílohy) uzavřenou za účelem přijetí daru 10.000 Kč pro 
Mateřskou školu Loretská ul. na nákup hraček pro děti mateřské školy – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

18. schvaluje jednotné vstupné 195 Kč na Mariánský koncert Václava Hudečka a Pellant Collegia – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK

19. souhlasí s použitím  znaku města Horažďovice na sportovní dresy hokejového klubu Horažďovice za 
účelem reprezentace města – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

20. bere na vědomí zápis z 11. jednání kulturní komise ze dne 11.06.2012 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK

21. schvaluje dodatek č. 70 ke smlouvě o komplexním zabezpečení likvidace komunálních odpadů pro 
město Horažďovice, který ukončuje platnost dodatku č. 69 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor životního prostředí  

22. schvaluje poskytnutí volného vstupného do Aquaparku Horažďovice pro účastníky Letního literárně-
dramatického semináře na 1 hod.  14 dětí + 3 dospělí v  době konání semináře 21. – 28.07.2012 –  za 
realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna

23. schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a Ing. Ivan Sabo, Elsyst Engineering, U 
Jandovky 121/3,  Vyškov – Nouzka 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

24. v záležitosti kácení: 

a) schvaluje kácení  2 ks třešní na p.č. 843  v k.ú. Horažďovice - parčík u ZŠ Blatenská, vedle 
školní jídelny

b) schvaluje kácení 2 ks lípy  na p.č. 232/2 v k. ú. Horažďovice – park Tržiště 

c) schvaluje kácení 1 ks habru, 1 ks hlohu na p.č. 1161/3   a 2 ks slivoně na p.č. 1161/2 a 2 ks 
borovice na p.č. 1161 / 2 vše v k.ú. Horažďovice – hřiště Vápenka

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 

25. schvaluje navýšení rozpočtu v paragrafu VZHLED OBCE,   položka 5169 – Nákup služeb jinde 
nespecifikovaných o 500.000 Kč. Finanční krytí bude zajištěno z rozpočtové rezervy  – za realizaci 
usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 

26. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace 
Aquaparku Horažďovice“ uzavřené se společností  JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební 
společnost, a.s., Písecká 893, Strakonice, jehož předmětem je změna rozsahu díla a snížení ceny o 
111.556  Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

27. bere na vědomí zprávu MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města o postupu řešení odstranění 
závady vlhkého zdiva v suterénních místnostech Křesťanské mateřské školy. S postupem provedení 
opravy omítek a odvlhčení sklepních prostor bude ředitelka Křesťanské mateřské školy informovat 
Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 
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28. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1500 Kč předsedkyni kulturní komise  ……………….. a 
poskytnutí finančního daru členům komise zástupců částí obce:  ………………………. ve výši 500 Kč, 
…………………… ve výši 500 Kč, ……………………. ve výši 500 Kč, …………………….. ve výši 500 
Kč,  ………………………. ve výši 500 Kč, ……………………… ve výši 500 Kč, ………………………ve 
výši 500 Kč a schvaluje poskytnutí odměny tajemnici MěÚ dle předloženého návrhu – za realizaci 
usnesení zodpovídá místostarosta města 

29. schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na Grantový projekt – výzva č. 89.  Výzva pro 
předkládání GP 4.1 – Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní 
veřejné správy. Číslo globálního grantu: CZ.1.04/4.1.01  Název globálního grantu: GG 4.1. Smart 
Administration vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  tajemnice 
MěÚ, Ing. Ivana Dušková 

30. v záležitosti zajištění cizojazyčných překladů do/z anglického jazyka souhlasí, aby tyto překlady 
v rámci projektu „Obnova kulturního dědictví a tradice Prácheňska“ a ostatní oficiální komunikace byly 
zajištěny do konce roku 2012  na základě  dohody mimo pracovní poměr v rozsahu maximálně 50 
hodin za cenu 100 Kč/hod. – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  tajemnice MěÚ, Ing. Ivana Dušková

31. v záležitosti nákupu fotopastí pro ochranu majetku města: 

a) souhlasí s nákupem 3 ks fotopastí za účelem efektivnější ochrany majetku města a pověřuje 
starostu města realizací nákupu

b) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se navýší rozpočet § městská policie  - položka 5137 
drobný hmotný dlouhodobý majetek  o 30 tis. Kč,  finanční krytí  bude zajištěno položkovým 
převodem z rozpočtové rezervy 

– za realizaci usnesení zodpovídá Městská policie 

32. vydává Nařízení č. 1/2012 města Horažďovice o záměru zadat zpracování lesních hospodářských 
osnov na části ORP Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor ŽP 

33. schvaluje zadávací dokumentaci „Zpracování lesních hospodářských osnov zřizovacího obvodu LHO 
Horažďovice – Horažďovice I.“, jmenuje členy hodnotící komise a pověřuje starostu města podpisem 
– za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor ŽP 

34. schvaluje veřejnoprávní smlouvu o umístění a provedení stavby Bioplynové stanice Horažďovice dle 
žádosti společnosti Eltop Plzeň, a.s., Purkyňova 25/1008, Plzeň  a pověřuje starostu města podpisem 
– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

35. schvaluje  návrh  na  prohlášení hrobky rodiny Majerovy na hřbitově u kostela sv. Jana Křtitele, obec 
Horažďovice, okr. Klatovy nemovitou kulturní památkou – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor správní 

36. souhlasí s  projektem „Práce s regionálními tématy na základních školách – zvýšení kvalifikace 
pedagogů pro potřeby implementace RT do ŠVP“ žádajícím o podporu v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost  a pověřuje starostu města podpisem Prohlášením o partnerství 
– za  realizaci  usnesení  zodpovídá starosta města 

37. schvaluje termín zasedání RM 06.08.2012  v 15.00 hod. v Komušíně

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




