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Město Horažďovice
Usnesení 

ze  46.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
 dne  27.08.2012

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  45. schůze  
RM  dne 06.08.2012 

2. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Silnice Nepomuk, s.r.o., U Pošty 513, Nepomuk 
na realizaci díla „Oprava chodníků Blatenská - Okružní“ s nabídkovou cenou ve výši celkem 169.427
Kč + DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci 
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

3. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Kamaryt, s.r.o., Žižkova 320, Katovice na 
realizaci díla „Oprava střechy ČOV Horažďovice“ s nabídkovou cenou ve výši celkem 290.052 Kč + 
DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

4. neschvaluje přijetí nabídky Ing. arch. Lucie Chytilové, Přímá 3, Havířov na vypracování projektové 
dokumentace pro územní řízení a stavební povolení vč. související inženýrské činnosti stavby 
„Revitalizace návsi Boubín“ ve výši 117.000 Kč + DPH, neschvaluje příslušnou smlouvu o dílo – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku města 

5. rozhodla o přijetí nabídky společnosti Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 
Hradec Králové na vypracování dokumentace pro provedení stavby „Otavská cyklostezka - úsek v 
mikroregionu Prácheňsko č. 1 - Svaté Pole - č. 4 – Zářečí – I.etapa“ ve výši 87.000 Kč + DPH, 
schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

6. rozhodla o přijetí nabídky Miroslava Brůžka, Trhová 109, Horažďovice na realizaci díla „ZŠ Blatenská 
– přístupový chodník pro veřejnost“ s nabídkovou cenou ve výši celkem 69.879 Kč + DPH, schvaluje 
příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. v záležitosti umístění sila a skladu: 

a) souhlasí s umístěním ocelového sila a plechového skladu na pozemku p. č. 1652 v k. ú. 
Horažďovice

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

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

8. souhlasí s provedením úpravy zábradlí opěrné zdi před domem čp. 40 za účelem zpřístupnění 
sklepního okna domu čp. 41 dle žádosti …………….  ………….., ………………….., …………….. za 
podmínky, že zábradlí bude rozebíratelné, detaily budou předem odsouhlaseny odborem IRM a 
provedení prací provede odborná firma na náklady žadatele – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

9. schvaluje prodloužení termínu ukončení projektu „Likvidace lokálních zdrojů na fosilní paliva, 
rozšíření stávajících rozvodů a připojení odběratelů na systém CZT města Horažďovice“ ke dni 



2

30.11.2012 vůči Státnímu fondu životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11  (poskytovatel 
dotace) a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

10. schvaluje dorovnání  výše  nájemného všem nájemníkům, kteří v současné době hradí nižší 
nájemné, na 39,97 Kč/m2 a 30 Kč/m2 (DPS) s platností od 01.01.2013 – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic,  rozvoje  a majetku města 

11. schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 11, Mírové náměstí, Horažďovice o rozloze 100 m2

(první podlaží levého křídla zámku) Domu dětí a mládeže, Zámek 11, Horažďovice s platností od 
01.09.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 130 Kč/m2/rok, 
nájemné 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 

12. bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 758, Žižkova ulice, Horažďovice 
(prodejna potravin) podanou nájemcem Diep Thai Ba, 1. máje 170, Merklín. Nájemní vztah skončí 
uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty ke dni 30.11.2012 – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

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

14. schvaluje prodloužení nájmu bytu č. …..,  …………………… , Horažďovice nájemcům  ……….. a 
………………   ………………. na dobu určitou od 01.09.2012 do 30.11.2012 za nájemné 39,97 Kč/m2

za podmínky, že nejpozději do 14.09.2012 bude řádně uhrazen běžný měsíční nájem za červen 2012 
ve výši 6.108 Kč včetně poplatku z prodlení v plné výši a bude doložena platba měsíčních nájmů za 
červenec, srpen 2012. 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 

15. schvaluje prodloužení nájmu  bytu č. …,  …………………., Horažďovice nájemcům ……………. a
……………..   ……………….. na dobu určitou od 01.09.2012 do 28.02.2013 za nájemné  39,97 Kč/m2. 
Nájem bytu bude opětovně prodloužen v případě, že k 28.02.2013 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 

16. schvaluje prodloužení nájmu bytu č. …, , Horažďovice nájemci  …………..  ……………..na dobu 
určitou od 01.09.2012 do 30.09.2012 za nájemné 39,97 Kč/m2 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

17. schvaluje pronájem bytu č. .. ,  ……………………, Horažďovice …………………..  s platností od 
01.09.2012 na dobu určitou do 30.09.2012 za nájemné 39,97 Kč/m2 – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

18. schvaluje pronájem bytu č. .., …………………… , Horažďovice ………………..  …………. na dobu 
určitou od 01.08.2012 do 31.10.2012 za nájemné 40,85 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 

19. v bytových záležitostech: 

a) schvaluje pronájem bytu č. .. (garsoniéra),  ……………………., Horažďovice – DPS –  
……………….,  ……………………….., Horažďovice s platností od 01.09.2012 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. 
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b) schvaluje po posouzení prodloužení  nájmu bytu (tzv. opakovaný pronájem) na dobu dvou let 
(od 01.09.2012 do 31.08.2014) k nájemním smlouvám  následujícím nájemníkům v čp. 1073 a 
čp. 1074 ve smyslu ustanovení usnesení RM č. 51/26 ze dne  27.08.2008

……………………… – byt č. .., Nad Nemocnicí 1073, Horažďovice 
……………………… – byt č. .., Nad Nemocnicí 1073, Horažďovice 
……………………… – byt č. .., Nad Nemocnicí 1073, Horažďovice 
……………………… – byt č. .., Nad Nemocnicí 1073, Horažďovice 
……………………… – byt č. .., Nad Nemocnicí 1074, Horažďovice 
……………………… – byt č. .., Nad Nemocnicí 1074, Horažďovice 
……………………… – byt č. .., Nad Nemocnicí 1074, Horažďovice 
……………………… – byt č. .., Nad Nemocnicí 1074, Horažďovice

Nájemné bude valorizováno vždy k 01.07. běžného kalendářního roku o míru inflace indexu  
spotřebitelských cen roku předchozího – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře 
starosty a MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

20. bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2011 Oblastní charity Horažďovice a vyúčtování pečovatelské 
služby za I. pololetí r. 2012 - čerpání rozpočtu, komentář k čerpání rozpočtu, výkaz střediska 
pečovatelské služby, přehled o aktivizačních činnostech - předložené Oblastní charitou Horažďovice –
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

21. doporučuje ZM:

a) schválit podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,      
23. kolo výzvy k projektu „Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko č. 1 Svaté 
Pole – č. 4 Zářečí, etapa I.“  s celkovými plánovanými výdaji  8.260.000  Kč včetně DPH

b) schválit realizaci projektu „Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko č. 1 Svaté 
Pole – č. 4 Zářečí, etapa I.“  

c) schválit zajištění předfinancování a financování projektu „Otavská cyklostezka - úsek v 
mikroregionu Prácheňsko č. 1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí, etapa I.“ uvolněním prostředků 
z rozpočtu města, a to ve výši 8.260.000 Kč

d) revokovat část bodu č. 32 týkající se Otavské cyklostezky z usnesení 21. zasedání ZM ze dne 
23.06.2010

      – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor

22. v záležitosti finančního příspěvku na akci BESIP: 

a) schvaluje poskytnutí  finančního příspěvku na zajištění provozu dětského dopravního hřiště pro 
dopravní výuku a výcvik žáků ZŠ v působnosti MěÚ Horažďovice ve výši 10.000 Kč

b) schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Horažďovice a státní 
příspěvkovou organizací – Centrum služeb pro silniční dopravu s. p. o., Nábřeží L. Svobody 
1222/12, Praha 1 a pověřuje starostu města podpisem

c) schvaluje zahrnout do rozpočtu na rok 2013 částku 10.000 Kč na aktivity BESIP pro základní 
školy v působnosti MěÚ Horažďovice

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK

23. schvaluje platový výměr ředitelky ZŠ Komenského – Mgr. Marcely Šmrhové dle přílohy s účinností od 
1. září 2012, který je vydán v souladu s § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, v platném znění a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu  prací 
ve veřejných službách a správě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK

24. v záležitosti organizačních složek schvaluje:
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a) plat zástupci vedoucího organizační složky Technické služby dle přílohy č. 1 návrhu usnesení. 
Platový výměr  nabývá  účinnosti 01.09.2012  a  je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a s ustanovením § 
102 odst. 2b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

b) plat vedoucímu organizační složky Aquapark  dle přílohy č. 2 návrhu usnesení. Platový výměr  
nabývá  účinnosti 01.09.2012  a  je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a s ustanovením § 102 odst. 2b)  
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ 

25. schvaluje provedení opravy vjezdové brány na požární stanici JPO III SDH Horažďovice ve výši 
36.984 Kč firmou FK Vrata František Krumpholc, Tojice 54, Nepomuk – za realizaci usnesení 
zodpovídá František Kříž, odbor kancelář starosty, pracoviště bezpečnosti práce a krizového řízení 
MěÚ 

26. souhlasí s odprodejem vozidla na přepravu osob typu AVIA 31 JPO V SDH Třebomyslice a pověřuje 
Františka Kříže, pracovníka odboru kanceláře starosty ve spolupráci s MěÚ finančním odborem 
realizovat  odprodej  požárního dopravního vozidla na přepravu osob typu AVIA 31 (SDH 
Třebomyslice) – za realizaci usnesení zodpovídá František Kříž, pracoviště bezpečnosti práce a 
krizového řízení MěÚ

27. v záležitosti kácení zeleně: 

a) schvaluje kácení 2 ks borovice lesní a 1ks borovice vejmutovka na p. č. 828/8 u domu č. p. 
841 v ul.  Pod Vodojemem v k. ú. Horažďovice

b) schvaluje kácení 1 ks zeravu na p. č. 828/8 v ul. Pod Vodojemem v k. ú. Horažďovice
c) schvaluje kácení 4 ks břízy na p. č. 238/6 u jednosměrné ulice okolo parku Tržiště v k. ú. 

Horažďovice

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 

28. schvaluje smlouvu o poskytování služeb internetové sítě Šumava Net pro Místní knihovnu Veřechov 
– pobočka Horažďovice mezi městem Horažďovice a firmou Šumava Net, s.r.o., Jiřího z Poděbrad 
234, Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá organizační 
složka Městská knihovna

29. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o deponování archivních a matričních mikrofilmů ze dne 
21.12.2011, č.j.  NK-1842/OSDF/11 mezi městem Horažďovice a Národní knihovnou ČR, 
Klementinum 190, Praha 1 a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Městská knihovna     

30. rozhodla o vyloučení uchazeče TAXLES, s.r.o., Výkleky 86, IČ: 26859734 ze zadávacího řízení 
podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Zpracování lesních hospodářských 
osnov zřizovacího obvodu LHO Horažďovice – Horažďovice I.“ a to na základě ustanovení § 60 
odst.1) tohoto zákona z důvodu nesplnění kvalifikace uchazeče a pověřuje starostu města podpisem 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP

31. schvaluje termín zasedání RM 10.09.2012  v 15:00 hod. v kanceláři starosty a termín zasedání ZM 
10.09.2012 v 18.00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ 

32. v bytových záležitostech revokuje usnesení 45. RM/bod 36 d) ze dne 06.08.2012 týkající se 
pronájmu bytu manželům ………………. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kancelář 
starosty 
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Mgr. Karel Zrůbek, v.r. Jan Buriánek, v.r.
   starosta města          místostarosta města 




