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Město Horažďovice
Usnesení 

z  45.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
 dne  06.08.2012

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  ze  44. schůze  
RM  dne 09.07.2012 

2. z důvodu nepřijetí nabídky na prodej bytové jednotky 781/5 do 30.07.2012 schvaluje výběrové řízení 
na prodej bytové jednotky č. 781/5 ulice Pod Vodojemem v Horažďovicích na st.p.č. 729 a st.p.č. 730 
a spoluvlastnického podílu 568/10172 na společných částech domu 781 a 782 a st.p.č. 729, st.p.č. 
730 v k.ú. Horažďovice za minimální cenu 454.400 Kč, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

3. schvaluje nejvyšší nabídkovou cenu prodávané bytové jednotky č. 877/11 ve výši 267.713 Kč a 
doporučuje ZM projednat a schválit prodej bytové jednotky č. 877/11 na st.p.č. 1069/1 a st.p.č. 1069/2 
v k.ú. Horažďovice, ulice Palackého v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 353/12381 na 
společných částech domu 877, 878 a st.p.č. 1069/1 a st.p.č. 1069/2 v k.ú. Horažďovice a kupní 
smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a …………….., ………………., ………………..
(kupující) za cenu 267.713 Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od schválení prodeje 
ZM a záloha ve výši 5.000 Kč na náklady spojené s prodejem bude zaplacena do 14-ti dnů od 
schválení prodeje ZM – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

4. schvaluje záměr prodeje  pozemku p.č. 83/5 trvalý travní porost o výměře 159 m2 v k.ú. 
Třebomyslice u Horažďovic ………………………., ……………….., neschvaluje záměr odprodeje 
pozemku pč. 83/6 v  k. ú. Třebomyslice a pověřuje odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru prodeje – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  
majetku města 

5. doporučuje ZM projednat a schválit prodej části pozemku p.č. 1768/2 – nově dle geometrického 
plánu č. 1333-79/2012 p.č. 1768/2 ostatní plocha neplodná půda o   výměře 79 m2 v k.ú. Horažďovice 
za cenu 120 Kč/m2 + poplatky s prodejem související a kupní smlouvu mezi městem Horažďovice 
(prodávající) a manželi …………….. a ……………… ……………….., ………………., ……………….
(kupující) – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

6. doporučuje ZM projednat a schválit prodej části pozemku p.č. 1768/2 – nově dle geometrického 
plánu č. 1333-79/2012 p.č. 1768/29 ostatní plocha neplodná půda o výměře 44 m2 v k.ú. Horažďovice 
za cenu 120 Kč/m2 + poplatky s prodejem související a kupní smlouvu mezi městem Horažďovice 
(prodávající) a manželi ……………… a ……………..  …………………, …………….., …………….. 
(kupující) – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. ve věci žádosti ……………….. neschvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 275 trvalý travní porost o 
výměře 6 197 m2 a schvaluje záměr směny pozemku p.č. 247/2 ostatní plocha neplodná půda o 
výměře 426 m2 k.ú. Boubín za pozemek  p.č. 142/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 161 m2 v k.ú. 
Boubín s tím, že na náklady žadatele bude vypracován znalecký posudek – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
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8. ve věci směny pozemků mezi  …………………. a městem Horažďovice schvaluje záměr směny dle 
předloženého návrhu varianty b) a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města jednat s
…………………… – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

9. ve věci vypořádání majetkových vztahů schvaluje záměr směny pozemků: p.č. 1148/44 ostatní 
plocha neplodná půda o výměře 34 m2 v k.ú. Horažďovice ve vlastnictví …………………… a 
……………….., ……………………….., ………….. – ………………… za pozemek p.č. 169/2 ostatní 
plocha manipulační plocha  o výměře 19 m2 v k.ú. Horažďovice, ve vlastnictví města Horažďovice a 
pověřuje odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

10. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního 
programu NUTS II Jihozápad mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad se sídlem 
Jeronýmova 1750/21, České Budějovice, zastoupenou Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady 
(poskytovatel dotace) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, Horažďovice, 
zastoupeném Mgr. Karlem Zrůbkem, starostou (příjemce dotace) o změně harmonogramu projektu 
„Rekonstrukce a modernizace Aquaparku Horažďovice“ a pověřuje starostu města podpisem – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic,  rozvoje  a majetku města 

11. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rozšíření systému CZT Horažďovice“
uzavřené se sdružením společností Jindřich Lachout – MonTop, Višňová 130, Chotoviny – Červené 
Záhoří a TENERGO Brno, a.s., Křenová 65, Brno, jehož předmětem je   změna termínu dokončení a 
pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města 

12. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Městské opevnění Horažďovice –
Jihovýchodní brána“ uzavřené se společností  Stavební společnost H a T spol. s r.o, Komenského 
373, Strakonice, jehož předmětem je změna rozsahu díla bez vlivu na cenu  a pověřuje starostu 
města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

13. schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Horažďovice Předměstí – kanalizace“ 
uzavřené se společností BÖGL a KRÝSL, k.s, Pod Špitálem 1452, Praha – Zbraslav, jehož 
předmětem je změna termínu dokončení I. etapy a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

14. souhlasí se  změnou trasy vedení distribuční sítě nízkého napětí na pozemcích p.č. 2227/9, p.č. 
2234/5, p.č. 2646, p.č. 2779/1 v k.ú. Horažďovice s tím, že nájemci pozemku p.č. 2234/5 v k.ú. 
Horažďovice bude oznámeno zahájení prací – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

15. rozhodla o přijetí nabídky společnosti MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K Letišti 441/II, Klatovy na 
vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti stavby 
„Chodník - Předměstí Horažďovice“ ve výši 39.000 Kč + DPH – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

16. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV  pro objekt hasičárny v obci Veřechov na pozemku 
p. č. 20 v k. ú. Veřechov mezi městem Horažďovice a ČEZ, a.s. a souhlasí s úhradou podílu na 
nákladech ve výši 8.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

17. souhlasí s projektovou dokumentací pro stavební povolení „Rekonstrukce objektu čp. 283, 
Horaždovice na Centrum ekologické výchovy“ dle žádosti Domu dětí a mládeže v Horažďovicích, 
zastoupené společností Atelier 25, s.r.o., Na Usedlosti 21, Praha 4 a to jako vlastník mlýnského 
náhonu umístěného na pozemku p. č. 2464/2 a vlastník sousedních pozemků p. č. 2759/7, vše v  k.ú. 
Horažďovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
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18. schvaluje veřejnoprávní smlouvu o umístění a provedení stavby „Rekonstrukce objektu čp. 283, 
Horažďovice na Centrum ekologické výchovy – Vrty pro tepelné čerpadlo“ dle žádosti Domu dětí a 
mládeže, Zámek 11, Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

19.  schvaluje: 

a) smlouvu č. S-12508007 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi 
Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11- Chodov 
(poskytovatel) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice 
(příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 386.400 Kč, vztahující se k bytovému domu č.p 738

b) smlouvu č. 12501307 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi 
Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11- Chodov 
(poskytovatel) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice 
(příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 738.150 Kč, vztahující se k bytovému domu č.p 750-
751

c) smlouvu č. 12500607 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi 
Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11- Chodov 
(poskytovatel) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice 
(příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 738.150 Kč, vztahující se k bytovému domu č.p 752-
753

d) smlouvu č. 12500207 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi 
Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11- Chodov 
(poskytovatel) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice 
(příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 471.450 Kč, vztahující se k bytovému domu č.p 530

e) smlouvu č. 12505307 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi 
Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11- Chodov 
(poskytovatel) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice 
(příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 471.450 Kč, vztahující se k bytovému domu č.p 531

f) smlouvu č. 12499607o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi Státním 
fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11- Chodov 
(poskytovatel) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice 
(příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 654.150 Kč, vztahující se k bytovému domu č.p 754-
755

g) smlouvu č. 12500907 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi 
Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11- Chodov 
(poskytovatel) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice 
(příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 290.850 Kč, vztahující se k bytovému domu č.p 761

h) smlouvu č. 12497107 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi 
Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11- Chodov 
(poskytovatel) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice 
(příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 471.450 Kč, vztahující se k bytovému domu č.p 529

i) smlouvu č. 12504007 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi 
Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11- Chodov 
(poskytovatel) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice 
(příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 290.850 Kč, vztahující se k bytovému domu č.p 756

j) smlouvu č. 12506207 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi 
Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11- Chodov 
(poskytovatel) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice 
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(příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 588.000 Kč, vztahující se k bytovému domu č.p 764-
765

k) smlouvu č. 12504207 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi 
Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11- Chodov 
(poskytovatel) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice 
(příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 654.150 Kč, vztahující se k bytovému domu č.p 762

l) smlouvu č. 12498907 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi 
Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11- Chodov 
(poskytovatel) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice 
(příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 386.400 Kč, vztahující se k bytovému domu č.p 737

m) smlouvu č. 12507407 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi 
Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11- Chodov 
(poskytovatel) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice 
(příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 289.800 Kč, vztahující se k bytovému domu č.p 766

a pověřuje starostu města podpisem smluv – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

20. souhlasí s přijetím finančních prostředků z poskytnuté účelové dotace Plzeňského kraje, se sídlem 
Škroupova 18, Plzeň (poskytovatel) městu Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(příjemce) ve výši 90.000 Kč na realizaci akce „ZŠ Blatenská – bezbariérový přístupový chodník 
k tělocvičně pro veřejnost“ a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

21. pro účely správního řízení schvaluje úplnou uzavírku provozu na místní komunikaci ulice Hradební 
čp. 54 v Horažďovicích, v úseku dle doložené situace, z důvodu umístění zařízení při provádění 
opravy střechy na uvedené nemovitosti v rozsahu 10 dní v měsíci srpnu 2012 – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

22. pro účely správního řízení schvaluje úplnou uzavírku provozu na místních komunikacích ulice 
Plzeňská, Mírové náměstí, ulice Zářečská, Nábřežní, Příčná, Podbranská, Trhová, Prácheňská, 
Hradební, Havlíčkova, Ševčíkova v Horažďovicích, v úsecích dle doložené situace, z důvodu 
pořádání cyklistického závodu „Horažďovické kolo“ dne 02.09.2012 v době od 09:00 hodin do 17:00 
hodin s tím, že akce bude dostatečně zajištěna poučenou a řádně vybavenou pořadatelskou službou 
a bude umožněn vjezd vozidlům IZS – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

23. bere na vědomí zveřejnění návrhu koncepce o posuzování vlivů na životní prostředí k akci „Zemský 
program rozvoje Bavorska“ – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města

24. zamítá odvolání nájemce ……………….., ………………., ………………… proti rozhodnutí Rady 
města ze dne 09.07.2012, kterým byla zamítnuta žádost o zrušení souhlasu se zřízením ústředního 
vytápění bytu č. .. v domu čp.  ……. v Horažďovicích – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

25. souhlasí s realizací topení na elektrokotel v pronajatém bytě č. ..,  ………………., Horažďovice 
(nájemce …………………… ) – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

26. schvaluje pronájem   nebytových   prostor (skladová hala a otevřený přístřešek u haly)  o  celkové 
rozloze  1350 m2  Strakonická ulice 372, Horažďovice  nájemci  LYCKEBY   AMYLEX,  a.s., 
Strakonická  946, Horažďovice za účelem skladovacích prostor na dobu určitou  s platností  od 
01.09.2012 do 31.03.2013. Nájemné je stanoveno ve výši 300 Kč/m2/rok – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
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27. doporučuje ZM schválit vzdání se práva, prominutí  nedobytné pohledávky za dlužníkem  EVROPA  
MARKET s.r.o, nájemcem  nebytových  prostor  v čp. 4, Mírové náměstí, Horažďovice - dlužné 
nájemné  v  celkové  výši  84.865 Kč – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

28. neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ………………., nájemci bytu  č. ….,  ………………..,  
Horažďovice ve výši 5.725 Kč – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

29. v záležitosti dlužného nájemného: 

a) schvaluje splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek s  ……………… a …………   
……………….., nájemci bytu č. .,  …………………, Horažďovice  na   úhradu   dlužného 
nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši 1.700 Kč/měsíc vždy k 25. 
dni běžného kalendářního měsíce, poprvé v srpnu 2012, zároveň bude placeno běžné měsíční 
nájemné

b) schvaluje prominutí poplatku z prodlení …………… a …………….  …………………., nájemcům 
bytu č… ,  …………………., Horažďovice ve výši 4.475 Kč

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

30. schvaluje splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  s  manželi  ………………. a 
…………………  …………………, nájemci bytu č. .., …………………, Horažďovice na úhradu 
dlužného nájemného a příslušného poplatku z prodlení ve výši  1.000 Kč/měsíc vždy k 25. dni 
běžného  kalendářního  měsíce, poprvé  v  srpnu   2012, zároveň  bude placeno běžné měsíční 
nájemné – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

31. schvaluje pronájem bytu č. ..,  ………………… , Horažďovice …………………. na dobu určitou od  
01.08.2012 do 31.10.2012 za nájemné 39,97 Kč/m2. Nájem bytu bude opětovně prodloužen v 
případě, že k 31.10.2012 bude řádně placen běžný měsíční nájem a bude uhrazen v plné výši 
poplatek z prodlení – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

32. v záležitosti prodloužení nájmu bytu č.  ..,  …………………, Horažďovice : 

a) revokuje usnesení 44. RM ze dne 09.07.2012, bod č. 14

b) schvaluje prodloužení nájmu bytu č…., ………………, Horažďovice nájemci  …………………
na dobu určitou od  01.07.2012 do 30.09.2012  za nájemné 39,97 Kč/m2. Nájem  bytu  bude 
opětovně prodloužen v případě, že k 30.09.2012  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 

33. schvaluje prodloužení nájmu bytu č. ..,  ………………….., Horažďovice nájemci  ……………………
na dobu určitou  od 01.08.2012 do 31.07.2013 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 31.07.2013 nebude dluh na 
nájemném a bude uhrazen v plné výši poplatek z prodlení – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

34. schvaluje prodloužení nájmu bytu č. .., ……………….., Horažďovice nájemcům …………….. a  
…………………………… na dobu určitou od 01.08.2012 do 31.07.2013 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 
31.07.2013 nebude dluh na nájemném – za  realizaci  usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

35. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .., …………………….., Horažďovice mezi
městem Horažďovice a ………… a  …………………, …………………, Horažďovice ke dni 31.07.2012 
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a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města 

36. v bytových záležitostech: 

a) bere na vědomí zápis z bytové komise ze dne 10.07.2012

b) schvaluje pořadník na přidělování bytů 2+1 

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

c) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .., …………………, Horažďovice s  …………  
……………… a  schvaluje pronájem bytu č. .. (3+1), ………………., Horažďovice  
……………….., …………………., ……………. s platností  od 01.09.2012 na dobu neurčitou za 
nájemné 40,85 Kč/m2. Nájemné bude valorizováno vždy k 01.07. běžného kalendářního roku o 
míru inflace indexu ceny stavebních prací roku předchozího. 

d) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .., ………………….., Horažďovice s manželi 
……………..a schvaluje pronájem bytu č. .. (3+1), …………….., Horažďovice manželům 
…………… a ……………. ………………,  …………………., Horažďovice  s platností od 
01.09.2012 na dobu určitou do 31.12.2013 za nájemné 40,85 Kč/m2. Nájemné bude 
valorizováno vždy k 01.07. běžného kalendářního roku o míru inflace indexu ceny stavebních 
prací roku předchozího. 

e) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č…, …………………., Horažďovice 
s …………………a schvaluje pronájem bytu č. .. (garsoniéra),  …………………, Horažďovice –
DPS -  ………………….,  ………………….  s platností od 15.08.2012 na dobu určitou do 
31.12.2013 za nájemné 30 Kč/m2. Nájemné bude valorizováno vždy k 01.07. běžného 
kalendářního roku o míru inflace indexu ceny stavebních prací roku předchozího. 

f) bere na vědomí, že výlučným nájemcem bytu  č… ,   …………….., Horažďovice  se stala 
………………………….,   …………………….., …………….. po úmrtí manžela  ……………….. 
(dle ust. § 707, odst. 1, OZ)

g) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. …,   ……………………….., Horažďovice  s
…………………… a schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1),  …………………….., Horažďovice 
……………………..,  ………………….., Horažďovice s platností od 01.09.2012 na dobu 
neurčitou  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 ……………….., 
……………….., ………………… s platností od 01.09.2012 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

i) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .., ………………….., Horažďovice s
………………… a schvaluje pronájem bytu č. … (2+1), ……………….., Horažďovice 
………………., ……………………., ……………. s platností od 01.09.2012 na dobu určitou do 
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30.06.2013 za nájemné 39,97 Kč/m2. Nájemné bude valorizováno vždy k 01.07. běžného 
kalendářního roku o míru inflace spotřebitelských cen roku předchozího.

j) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č…,  …………………., Horažďovice se …………….. 
………………. a schvaluje pronájem bytu  č….  (2+1), ……………….., Horažďovice  
…………………, ………………….., …………………… s platností od 01.09.2012 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 spotřebitelských cen roku předchozího.

k) schvaluje dorovnání výše nájemného v DPS všem nájemníkům, kteří  v současné době hradí 
nájemné pouze  17,61 Kč/m2 na 30 Kč/m2  a  ukládá MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku 
změnu realizovat

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

37. doporučuje ZM schválit prodej části plynárenského zařízení plynofikace mikroregionu Radina, 
schválit  kupní smlouvy mezi DSO Radina (prodávající) a E.ON Distribuce, a.s. České  Budějovice, 
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice  (kupující) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční 
odbor

38. rozhodla zařadit do rozpočtu na rok 2013 realizaci stavební úpravy sociálního zařízení tělocvičny ZŠ 
Komenského a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření, kterým se sníží provozní příspěvek 
v roce 2012 příspěvkové organizace ZŠ Komenského  o 250 tis. Kč – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, finanční odbor

39. schvaluje zvláštní užívání veřejného prostranství dne 18.08.2012 v rozsahu 9 m2  za   poplatek 100 
Kč/m2 na Mírovém náměstí panu Jaroslavu Padrtovi, Břilice, U Nádrže 255, Třeboň za účelem 
stánkového prodeje armádních přebytků s podmínkou, že poplatek bude uhrazen nejpozději do 
16.08.2012 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor

40. souhlasí s umístěním reklamního panelu o rozměrech 60 x 100 cm s logem Gambrinus a názvem 
provozovny CLUB BAR ZÁMEK v areálu fotbalového hřiště Na Lipkách na pozemkové parcele p.č. 
1130/1 v k.ú. Zářečí u Horažďovic a pověřuje starostu města podpisem Souhlasu vlastníka pozemku 
s umístěním reklamních a propagačních předmětů – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční 
odbor

41. schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi městem Horažďovice a Střední školou Horažďovice na zapůjčení 
7 ks „stůl restaurační“, 10 ks „peřiňák dřevěný“, 1 ks „regál“ a 11 ks „válenda“ Střední škole 
Horažďovice pro zabezpečení ubytovacích kapacit Domova mládeže Střední školy Horažďovice po 
dobu školního roku 2012/2013 a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení 
zodpovídá František Kříž, pracoviště bezpečnosti práce a krizového řízení MěÚ           

42. doporučuje ZM ukončení činnosti JPO V SDH v části obce Veřechov – za realizaci usnesení 
zodpovídá František Kříž, pracoviště bezpečnosti práce a krizového řízení MěÚ

43. v záležitosti kácení zeleně: 

a) bere na vědomí pokácení ohrožujících dřevin 1 ks trojkmen lípy, 1 ks dvojkmen javoru a 1 ks 
javoru v parku Ostrov na p.č. 1083/1 v k. ú. Zářečí u Horažďovic

b) bere na vědomí pokácení ohrožujících dřevin 1 ks lípy v Panské zahradě na p.č. 1179/1 v     
k. ú. Zářečí u Horažďovic

c) bere na vědomí pokácení ohrožujících dřevin 1 ks hlošiny v ul. Nábřežní na p.č. KN 19 v k. ú.  
Horažďovice

d) schvaluje pokácení 1 ks lípy na p.č. 509/1 a 1 ks kaštanu na p.č. 17/1 v k. ú.  Horažďovická 
Lhota

e) schvaluje pokácení 1 ks suchého stromu na p.č. 605/18 v k. ú.  Třebomyslice
f) schvaluje pokácení 4 ks smrku, 4 ks olše, 2 ks jasanu, 1 ks lípy, 3 ks akátu na p.č. 1179/1 

v Panské zahradě v k. ú.  Zářečí u Horažďovic
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g) schvaluje pokácení 7 ks smrku, 1 ks olše, 1 ks habru, 1 ks jilmu a 1 ks vrby na p.č. 1179/1 
v Panské zahradě v k. ú. Zářečí u Horažďovic

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 

44. v záležitosti využití Aquaparku Horažďovice: 

a) schvaluje smlouvu na využití části plaveckého bazénu pro výuku plavání mezi městem 
Horažďovice a Centrem sportu Horažďovice, Komenského ul. 211 a pověřuje starostu města 
podpisem

b) schvaluje dodatek č.11  ke smlouvě o využití krytého plaveckého bazénu v Horažďovicích  
v rámci programu rekondičního plavání pojištěnců ZP M-A  mezi městem Horažďovice a 
Zdravotní pojišťovnou Metal-Aliance a pověřuje starostu města podpisem

c) schvaluje smlouvu na využití části plaveckého bazénu pro výuku plavání, potápění a 
horolezectví mezi městem Horažďovice a Domem dětí a mládeže Horažďovice, Zámek 11 a 
pověřuje starostu města podpisem

      – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Aquapark 

45. bere na vědomí zprávu z výzkumu veřejného mínění k architektonickému řešení rekonstrukce 
Mírového náměstí, jehož výsledkem je, že 87 % dotázaných se vyjádřilo pro rekonstrukci náměstí ve 
stávající architektonické podobě a 11% upřednostnilo architektonické řešení p. Kožnara – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

46. bere na vědomí zápis z bezpečnostní komise ze dne 08.06.2012 a zápis z bezpečnostní komise ze 
dne 10.07.2012 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

47. schvaluje dodatek č. 1 k dohodě o umístění monitorovacího zařízení v rámci projektu „Zlepšení 
systému povodňové služby v Plzeňském kraji“ č. 5867/2009 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ,  
odbor investic, rozvoje a majetku města. 

48. bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 11, Mírové náměstí, Horažďovice 
podanou nájemcem Junák – Svaz skautů a skautek ČR a schvaluje ukončení nájmu nebytových 
prostor v čp. 11 s nájemcem Junák – Svaz skautů a skautek ČR, středisko Prácheň dohodou ke dni 
31.08.2012 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

49. schvaluje termín zasedání RM 27.08.2012  v 15.00 hod. v  Předměstí

10.09.2012  v  15:00 hod. MěÚ
 01.10.2012  v  15:00 hod. Babín 

termín zasedání ZM 10.09.2012 v  18:00 hod. MěÚ

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




