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Město Horažďovice
Usnesení 

ze  47.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
 dne  10.09.2012

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  46. schůze  
RM  dne 27.08.2012 

2. doporučuje ZM projednat a schválit prodej pozemku p.č. 83/5 trvalý travní porost o výměře 159 m2

v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic za cenu 120 Kč/m2 pozemku + poplatky s prodejem související 
……………………,  ……………………… a kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a 
……………………, ……………………. (kupující) s tím, že kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od 
schválení prodeje  ZM – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

3. schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 509/1 v rozsahu cca 100 m2 v k.ú. Horažďovická 
Lhota a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru prodeje – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

4. schvaluje nájemní smlouvu mezi manželi ……………… a ………………  ………………, 
………………….,  ………………… (pronajímatelé) a městem Horažďovice (nájemce) na pronájem 
části p.č. 1073/2 o výměře 123 m2, části p.č. 2408/1 o výměře 117 m2, části p.č. 2408/3 o výměře 60 
m2, části p.č. 2476/5 o výměře 9 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic za cenu 9 Kč/m2 pozemků od 
01.09.2012 do 31.12.2019, k akci „Otavská cyklostezka – úsek v mikroregionu Prácheňsko č.1 Svaté 
Pole – č.4 Zářečí“, smlouvu o podmínkách umístění a zřízení stavby mezi manželi …………….a 
…………..  ……………….., ………………….., …………….. (vlastníci) a městem Horažďovice 
(stavebník) a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje  a  majetku města 

5. schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části p.č. 1195/14 v k.ú. Zářečí u Horažďovic 
mezi ………….  ………………, …………………….., Klatovy (pronajímatel) a městem Horažďovice 
(nájemce) z důvodu prodloužení nájemní doby do 31.12.2019 a pověřuje starostu města podpisem –
za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

6. schvaluje Smlouvu  o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-0007867/1 
k akci „Horažďovice, Dům mládeže – kNN, NN“ mezi městem Horažďovice (budoucí strana povinná) 
a společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,  Děčín – Podmokly  zastoupené na základě plné 
moci společností SAG EMG a.s., Guldenerova 2,  Plzeň (budoucí strana oprávněná) za jednorázovou 
náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě a pověřuje starostu města podpisem 
– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. revokuje usnesení 41. RM/ bod č. 17  a) b) c) ze dne 28.05.2012 týkající se Smlouvy o převodu práv 
a povinností k bytu č. ., …………….., …………….. mezi ………… a  …………… …………….. a 
……………..  ………….. – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

8. schvaluje splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  s ………………… ……………., 
nájemcem nebytových prostor v čp. …, Mírové náměstí, Horažďovice na úhradu dlužného nájemného 
a  příslušného úroku  z prodlení ve  výši 12.000 Kč/měsíc vždy k 25. dni běžného  kalendářního  
měsíce,  poprvé  v září 2012 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 
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9. schvaluje splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek s  ………………  ………………, nájemcem 
bytu č. .., ……………………, ………………. na úhradu dlužného nájemného a příslušného poplatku  z
prodlení 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 

10. schvaluje pronájem bytu č. .. (3 + 1), …………………., Horažďovice ……………..  ……………….
s platností od 01.11.2012 na dobu určitou do 31.12.2012 za nájemné 39,97 Kč/m2 – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic,  rozvoje  a majetku města 

11. schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č.  … , ……………………, Horažďovice s manželi  
………….  a ………………  …………………. a schvaluje pronájem bytu č. . (3+1), ……………….,  
……………………. manželům  ……… a ……………   …………………, ……………………, 
Horažďovice s platností od 01.10.2012 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 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty a MěÚ, odbor
investic, rozvoje a majetku města 

12. doporučuje ZM schválit:

a) plnění rozpočtu města k 31.07.2012

b) 3. rozpočtovou změnu, tj. rozpočtová opatření 17 – 27 / 2012

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

13. neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku o.s. Hudba bez hranic na pořízení zvukové nahrávky 
koncertu Ševčíkových hudebních večerů (Gabriela Pechmanová s  doprovodem pěveckého spolku 
Kvítek) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK    

14. v záležitosti charitativního hokejového utkání schvaluje : 

a) dohodu o zajištění hokejového utkání mezi Veterány ČR a HSG Horažďovice 

b) výši vstupného – 150/Kč dospělí, děti do 15-ti let vstup zdarma na hokejového utkání, výtěžek 
bude věnován Oblastní charitě Horažďovice 

c) bezúplatný pronájem  secesního sálu hotelu Prácheň  dne 06.10.2012 k uspořádání besedy a 
autogramiády

d) spoluúčast města Horažďovice  5.000 Kč na zabezpečení hokejového utkání

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

15. schvaluje koncept zápisu do kroniky části obce Komušín – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK     

16. souhlasí s užíváním části nebytových prostor v Křesťanské MŠ a souhlasí s předloženou „Smlouvou 
o užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi Křesťanskou MŠ a ……………………, 
………………………., Horažďovice a dále s předloženou „Smlouvou o užívání nebytových prostor 
formou další výpůjčky“ mezi Křesťanskou MŠ a Orin, o. s., Na Břehu 298, Katovice – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

17. souhlasí s pronájmem části nebytových prostor v ZŠ Blatenská 540 a souhlasí s předloženou 
„Smlouvou o nájmu nebytových prostor – školního kiosku“ mezi ZŠ a ZUŠ Horažďovice a Danou 
Polatovou, Příkopy 137, Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

18. v záležitosti ukončení terénního programu CPPT o.p.s. schvaluje: 

a) dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí služby mezi městem Horažďovice a obecně prospěšnou 
společností Centrum protidrogové prevence a terapie, Havířská 11, Plzeň a pověřuje starostu 
města podpisem
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b) poskytnutí účelového příspěvku ZŠ a ZUŠ Horažďovice na financování „Specializačního kurzu 
prevence rizikového chování“ pro metodika prevence ve výši 12.500 Kč

      – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK a MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

19.  v záležitosti kácení zeleně: 

a) bere na vědomí pokácení ohrožujících dřevin 1 ks jeřábu na p.č. KN 204/1 v KMŠ v k. ú. 
Horažďovice

b) bere na vědomí pokácení poškozených dřevin 3 ks vrby na p.č.  1210/1 pod vodárnou v k.ú. 
Veřechov

c) schvaluje pokácení 3 ks vrby na p.č. 1518 pod vodárnou v k.ú. Veřechov

d) neschvaluje pokácení 1 ks jírovce  na p.č. 2808 v ul. Mayerova u budovy HZS v k.ú. 
Horažďovice

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 

20. v záležitosti propagace Aquaparku Horažďovice neschvaluje smlouvu o obchodní spolupráci mezi 
městem Horažďovice a EFIN, spol. s.r.o., se sídlem Praha 4, K Hájovně 753/9 na propagaci 
AQUAPARKU a poskytování slev ze vstupného – za realizaci usnesení zodpovídá místostarosta 
města 

21. doporučuje ZM schválit program 13. zasedání ZM a navrhuje schválit ověřovatele zápisu RNDr. 
Karla Maxu, Ing. Miloslava Chlana a návrhovou komisi: Miroslavu Jordánovou, Ondřeje Brabce

22. schvaluje podání žádosti o přidělení dotace na projekt Seniorům Dokořán 2013 v dotačním programu 
MK ČR – kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů (celkové náklady 34.812 Kč, z toho 
dotace 68,9 %) a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá  organizační 
složka Městská knihovna

23. v záležitosti územního plánu doporučuje ZM: nepořizovat další změny územního plánu města 
Horažďovice (a to ať již jako samostatné nebo součást změny č.1 územního plánu) a to do doby nežli 
bude zastupitelstvu města v zákonné lhůtě podána  zpráva o uplatňování územního plánu města 
Horažďovice s tím, že poté bude o možnosti pořizování dalších změn zastupitelstvem města opět 
rozhodnuto – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor VÚP

24. povoluje zvláštní užívání veřejného prostranství Občanské demokratické straně RS Plzeňský kraj 
k umístění reklamního panelu ODS pro předvolební kampaň na Mírovém náměstí v Horažďovicích dle 
návrhu od 28.9.2012 do 14.10.2012. Poplatek bude vyměřen dle OZV č. 6/2010 o místních poplatcích
– za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, finanční odbor    

25. v záležitosti protipovodňových opatření města:

a) bere na vědomí Petici ze dne 22.08.2012 čj. MH/11839/2012  a podklady týkající se průběhu 
přípravy protipovodňové ochrany města Horažďovice  a schvaluje odpověď na petici 

b) schvaluje zadání nezávislého posouzení protipovodňových opatření s podmínkou, že zhotovitel 
musí  písemně prohlásit, že posudek vypracuje nezávisle na názoru zpracovatele projektu

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

26. bere na vědomí Petici ze dne 22.08.2012 čj. MH/11839/2012  a podklady týkající se průběhu 
přípravy protipovodňové ochrany města Horažďovice  a schvaluje odpověď na petici – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá starosta města a  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

27. schvaluje záměr odkupu pozemků p.č. 1073/2 trvalý travní porost o výměře 480 m2, p.č. 2408/1 
ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 584 m2, p.č. 2408/3 ostatní plocha ostatní komunikace o 
výměře 252 m2, p.č. 2476/5 vodní plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic, st.p.č. 23 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic za cenu 100 Kč/m2 od 
manželů  ………… a ………. ……………….., …………………….., Horažďovice a pověřuje odbor 
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investic, rozvoje a majetku města přípravou kupní smlouvy – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

28. schvaluje zapůjčení velké zasedací místnosti MěÚ Pěveckému spolku Prácheň dne 21.9.2012 
k setkání hostů při příležitosti 150. výročí založení a 20. výročí znovuobnovení činnosti spolku 
s podmínkou, že Pěvecký sbor určí zodpovědnou osobu za převzetí a předání zasedací místnosti –
za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor kancelář starosty 

29. RM ve věci jednání RM schvaluje termíny  zasedání RM :

01.10.2012 v 15:00 hod. –  Babín  
22.10 2012 v 15:00 hod. –  Horažďovická  Lhota

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




