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Město Horaž ďovice  
Usnesení  

z  50.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne  22.10.2012  

 
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 Horaž ďovice :  

1. schvaluje    zápis  a  bere  na  vědomí  zprávu  o  kontrole  plnění  přijatých  usnesení  ze  49. schůze  
RM  dne 01.10.2012 

2. po projednání nesouhlasí se záměrem ŘSD provést prostou opravu povrchu komunikace I/22 v části 
křižovatky s  ulicemi Ševčíkova a Příkopy a požaduje, aby v souvislosti s rekonstrukcí komunikace 
s I/22 byl provoz na této křižovatce koncepčně vyřešen. Pověřuje  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města svoláním jednání mezi městem Horažďovice a ŘSD Plzeň – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města    

3. neschvaluje  záměr odprodeje pozemku p.č. 1574 v k.ú. Veřechov – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. revokuje  usnesení 45. RM ze dne 06.08.2012, bod č. 4, usnesení 47. RM ze dne 10.09.2012, bod č. 
2, schvaluje záměr odprodeje p.č. 83/5 trvalý travní porost o výměře 159 m2, p.č. 83/6 trvalý travní 
porost o výměře 31 m2 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru odprodeje – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje  a  majetku města  

5. schvaluje  záměr pronájmu části st.p.č. 369/1 o výměře cca 127,5 m2 v k.ú. Horažďovice za účelem 
zřízení zahrádky pro paní  …………………., …………………, …………….. a pověřuje MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje  záměr pronájmu části p.č. 2745/12 ostatní plocha o výměře cca 200 m2, části p.č. 2745/13 
ostatní plocha o výměře cca 160 m2 v k.ú. Horažďovice za účelem obhospodařování ovocných stromů 
pro …………………., ………………….., ………………… a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

7. bere na v ědomí  oznámení ……………. …………., ……………………, Horažďovice týkající se 
záměru výstavby „Zemědělského dvora s bytem na p.č. 35/1 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje  anketní dotazník, jako přílohu, k žádosti o finanční prostředky z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2013, poskytovaný 
Ministerstvem kultury ČR a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. souhlasí  s projektovou dokumentací pro stavební povolení „Výstavba – Rekonstrukce polní cesty 
RCH1 v k. ú. Horažďovice“ a „Výstavba polní cesty NCH1 v k.ú. Horažďovice“ – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. v záležitosti stavebníka Jana Dudy:  

a) souhlasí  s projektovou dokumentací „Novostavba RD na p.p. č. 603/40, změna užívání, 
stavební úpravy a přístavba objektu na.p.č.st. 87 a novostavba garáže na p.p.č. 603/40 vše v k. 
ú. Třebomyslice u Horažďovic“ 



 2 

b) souhlasí  se zásahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek p. č. 602/3 v k. ú. 
Třebomyslice u Horažďovic 

c) souhlasí s vybudováním nové příjezdové obslužné komunikace a uložení potrubí vodovodní 
přípojky do pozemku p. č. 602/3 v k. ú. Třebomyslice u Horažďovic 

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

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

11. rozhodla  o přijetí nabídky společnosti TESTA-HD s.r.o., Příkopy 136, Horažďovice na provedení 
opravy střechy zastávky ve Svatém Poli ve výši 54.745 Kč bez DPH – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. v záležitosti umístění vodovodního potrubí: 

a) souhlasí  s umístěním  vodovodního potrubí rPe 32 do pozemku města p. č. 1510/27 v  k. ú. 
Horažďovice 

b) schvaluje  smlouvu o umístění stavby mezi městem Horažďovice a Českým zahrádkářským 
svazem Horažďovice, Hollarova 955, Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem  
smlouvy 

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

13. souhlasí   s umístěním skladu nářadí a králíkárny na pozemku p. č. st. 47 při hranici s pozemkem p. č. 
st. 79, vše v k. ú. Komušín dle žádosti ………………….., …………………..  – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku města  

14. schvaluje  smlouvu o podmínkách zřízení výtlačného řadu napojeného na sběrač AD na pozemku p. 
č. 1224/1 a 1244/13 v k. ú. Horažďovice a připojení domů čp. 1008, 1009, 1029 a 1030 v Předměstí a 
pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města  

15. schvaluje smlouvu o podmínkách zřízení výtlačného řadu napojeného na sběrač AA na pozemku p. 
č. 1272/5 v k. ú. Horažďovice a připojení domu č. p. 808 a rozestavěného domu na pozemku p. č. st. 
547/1 v Předměstí a pověřuje starostu města podpisem  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

16. souhlasí  s uložením kabelů NN do pozemků města p. č. 1543/1 a st. 20 vše v k. ú. Veřechov dle 
žádosti ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené společností MV Projekt Klatovy, s.r.o., Šumavská 326, 
Klatovy za podmínky, že bude uzavřena smlouva o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene, 
veškeré povrchy budou uvedeny do původního stavu a budou předány zástupci Technických služeb 
Horažďovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

17. pověřuje na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 102 odst. 2 písm.  m) MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města uzavírat dodatky k nájemním smlouvám na pronájem bytů na dobu určitou v 
případech, kdy jsou nové nájemní smlouvy na dobu určitou uzavírány po uhrazení dlužné částky na 
nájemném a úhradách za plnění poskytovaná  s užíváním  bytu a pověřuje vedoucí odboru investic, 
rozvoje a majetku města podepisováním dodatků – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

18. schvaluje  smlouvu o prodeji a nákupu tepla mezi městem Horažďovice (kupující) a společností 
BYTSERVIS Sušice spol. s r.o., Příkopy 86, Sušice (prodávající) na zajištění dodávky a odběru tepla 
a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

19. schvaluje  soudní vymáhání pohledávky za dlužníkem Wilhelm Pierre-Marie Waldvogel, 
Langentannenstrasse 21, 8803  Rüschlikon, Schweiz, nájemcem nebytových prostor 372, Strakonická 
ulice, Horažďovice, dlužné nájemné, úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytových  prostor 
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včetně úroku z prodlení ve výši 401.592 Kč – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic,  
rozvoje  a majetku města  

20. v záležitosti s pronájmem bytů schvaluje  pro období od 01.01.2013 do 31.12.2013 poskytnutí slevy u 
smluvního nájemného ve výši 

a) 5,80 Kč/m2/měsíc  pro byty v základní kvalitě (bývalá II. kategorie) v čp. 4, 11, 68, 69, 105, 155, 
268, 535, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 710, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 
718, 719, 720, 721, 722 

b) 6,71 Kč/m2/měsíc  pro byty ve snížené kvalitě (bývalá III. a IV. kategorie) 

 Podmínkou poskytnutí uvedené slevy je, že nájemce nedluží městu Horažďovice nájemné a úhrady 
za plnění poskytovaná s užíváním bytu – za  realizaci  usnesení   zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

21. schvaluje  dle § 711 odst. 2 písm. b) Občanského zákoníku výpověď z nájmu bytu …………… a  
…………… ………………, nájemcům  bytu č. .., ………………..,  Horažďovice s  tříměsíční výpovědní 
lhůtou, která počne plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

22. v záležitosti převodu nájmu bytu Na Vápence:  

a) schvaluje  ukončení  smlouvy o nájmu bytu č. .,  ……………….., Horažďovice  s nájemcem 
…………….. ……………….  dohodou ke dni 01.01.2013 

b) schvaluje uzavření  smlouvy o nájmu  bytu č. .., …………………., Horažďovice s …………….  
………………., ……………., ……………. a  ………….  ………….., ………………, ……………… 
s platností od  02.01.2013 za  stejných podmínek  jako  předchozí nájemce  

c) doporu čuje   ZM  vzít  na vědomí  Smlouvu o převodu  práv a povinností k bytu č. 8, Na Vápence 
1076, Horažďovice 

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

23. schvaluje  pronájem bytu č. …, ………………., Horažďovice ……………….. ……………… na dobu  
určitou  od 01.11.2012 do 31.01.2013  za   nájemné 39,97 Kč/m2. Nájem bytu bude opětovně 
prodloužen v případě, že  k 31.01.2013 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  

24. schvaluje  prodloužení nájmu  bytu č. …, ………………, Horažďovice …………………..  ……………. 
na dobu určitou od 01.11.2012 do 30.04.2013 za nájemné 40,85 Kč/m2 za podmínky, že nejpozději do 
07.11.2012 bude uhrazen běžný měsíční nájem za říjen 2012 ve výši 5.834 Kč.  Nájem bytu bude 
opětovně prodloužen v případě, že k 30.04.2013 bude řádně placeno běžné měsíční nájemné, 
nebude dluh na nájmu a bude v plné výši uhrazen poplatek z prodlení – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

25. schvaluje  prodloužení nájmu bytu č. .,  …………………., Horažďovice nájemcům ……….. a 
………………  ……………………..na dobu určitou od 01.11.2012 do 30.04.2013 za nájemné  39,97 
Kč/m2 za podmínky, že nejpozději do 07.11.2012 bude doplacen běžný měsíční nájem za srpen 2012 
v částce 2.870 Kč včetně poplatku z prodlení v plné výši a bude doloženo potvrzení o úhradě běžných 
měsíčních nájmů za září, říjen 2012 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

26. schvaluje  prodloužení nájmu  bytu č. , …………….., Horažďovice nájemci ……………. ………….. na 
dobu určitou od 01.11.2012 do 30.04.2013 za nájemné  39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2012, 
2013  ve výši 5,80 Kč/m2 za podmínky, že nejpozději do 07.11.2012 bude doloženo potvrzení o 
úhradě běžného měsíčního nájmu za říjen 2012 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  
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27. schvaluje  prodloužení nájmu  bytu č…, ……………., Horažďovice nájemci …………… …………… na 
dobu určitou od 01.11.2012 do 31.01.2013 za nájemné  39,97 Kč/m2 za podmínky, že nejpozději do 
07.11.2012 bude doložena platba měsíčních nájmů za září, říjen 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  

28. schvaluje  prodloužení nájmu  bytu č. ..,  ………………., Horažďovice nájemci ……………. ………….. 
na dobu určitou od 01.11.2012 do 31.01.2013 za nájemné  40,85 Kč/m2 za podmínky, že nejpozději 
do 07.11.2012 bude doložena platba měsíčních nájmů za září, říjen 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  

29. schvaluje  prodloužení nájmu bytu č. ..,  ……………….., Horažďovice nájemci  …………. ………….na 
dobu určitou od 01.11.2012 do 30.04.2013 za nájemné 39,97 Kč/m2 za podmínky, že nejpozději do 
07.11.2012 bude uhrazen dlužný  nájem  za  měsíce září, říjen 2012 v celkové výši  11.243 Kč. Nájem 
bytu bude opětovně prodloužen v případě, že k 30.04.2013 bude řádně placeno běžné měsíční 
nájemné, nebude dluh na nájmu a bude v plné výši uhrazen  poplatek z prodlení – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

30. schvaluje  prodloužení nájmu bytu č. .., ………………., Horažďovice nájemci ………….. ……………. 
na dobu určitou od 01.11.2012 do 30.04.2013 za nájemné 30,00 Kč/m2. Nájem bytu bude opětovně 
prodloužen v případě, že k 30.04.2013 bude řádně placeno běžné měsíční nájemné, nebude dluh na 
nájmu a bude v plné výši uhrazen poplatek z prodlení – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

31. v bytových záležitostech:  

a) schvaluje  dohodu o skončení nájmu bytu č. ..,  ………………., Horažďovice s ……………..   
……………, …………….., Horažďovice  a schvaluje pronájem bytu č. . (2+1),  ………………….., 
Horažďovice ……………… ………….., ………………….., ……………… s platností od 
01.11.2012 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. 

b) schvaluje  pronájem bytu č. .. (2+1), ………………….., Horažďovice ………….. ………….., 
……………….. od 01.11.2012 na dobu určitou do 31.10.2014 za nájemné 36,42 Kč/m2 do 
31.12.2012 a od 01.01.2013 za nájemné 39,97 Kč/m2. Nájemné bude valorizováno vždy 
k 01.07. běžného kalendářního roku o míru inflace indexu spotřebitelských cen roku 
předchozího.  

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

32. bere na v ědomí  Výroční zprávu o činnosti školy ZŠ Komenského za školní rok 2011/2012 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

33. bere na v ědomí  sdělení o odstranění nedostatků dle § 19 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění 
vyplývajících z protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly ZŠ a ZUŠ Horažďovice – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

34. bere na v ědomí  Protokol čj. ČŠIP-819/12-P o výsledku kontroly příspěvkové organizace MŠ Loretská 
provedené Plzeňským inspektorátem České školní inspekce – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK – (3-0-0). 

35. ve věci vyřazení majetku příspěvkových organizací: 

a) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení majetku 
ZŠ Komenského ul. 211 v celkové pořizovací hodnotě 128.409 Kč, z toho samostatných 
movitých věcí v hodnotě 61.951 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku 66.458 Kč 
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b) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s vyřazením majetku Křesťanské MŠ 
v celkové pořizovací hodnotě 31.097 Kč, z toho samostatných movitých věcí v hodnotě 19.900 
Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku 11.197 Kč formou likvidace 

c) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení  majetku 
ZŠ a ZUŠ v celkové pořizovací hodnotě 142.431 Kč, z toho samostatných movitých věcí 
v hodnotě 25.000 Kč, drobného dlouhodobého nehmotného majetku v hodnotě 6.847 Kč a 
drobného dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě 110.584 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

36. schvaluje  uspořádání Svatomartinského jarmarku dne 10.11.2012 na zámeckém nádvoří a světelný 
průvod městem  –  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK         

37. schvaluje  uspořádání adventního koncertu Lubomíra Brabce a Daniela Hůlky v kostele sv. Petra a 
Pavla v Horažďovicích  dne 15.12.2012 a schvaluje vstupné ve výši 195 Kč – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK           

38. v záležitosti koncertní sezony v roce 2013: 

a) schvaluje  návrh  koncertní sezony v roce 2013 – Ševčíkovy hudební večery v  Horažďovicích  a 
Zámecké hudební léto  (7 koncertů) 

b) rozhodla  zařadit do rozpočtu na rok 2013 dotaci 150 tis. Kč občanskému sdružení Hudba bez 
hranic,  Smetanova 784, Sušice účelově určenou k zajištění 3. ročníku koncertů „Ševčíkovy 
hudební večery v Horažďovicích“ a „Zámecké hudební léto“ a poskytnout propagační předměty 
se znakem města pro vystupující  umělce  s tím, že dotace bude poskytnuta v částce 120.000 
Kč do 31.03 2013 a částka  max. 30.000 Kč  až 15 dní po písemném oznámení příjemce, že 
žádost o grant z Plzeňského kraje na podporu koncertů v Horažďovicích nebyla úspěšná 

c) schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Horažďovice a pověřuje 
starostu města podpisem 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

39. neschvaluje   smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem zajištění realizace projektu 
„Otavská plavba – Říční přístavy“ mezi městem Horažďovice a Regio Písek, o.p.s., Budějovická 102, 
Písek – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

40. v záležitosti informační tabule „Vintířova stezka“:  

a) rozhodla  o zapojení města Horažďovice do projektu „Vintířova stezka“ 

b) schvaluje  smlouvu o umístění reklamní tabule mezi městem Hartmanice a městem 
Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

41. souhlasí s uspořádáním humanitární sbírky v Horažďovicích ve dnech 29.11.2012 – 01.12.2012, 
kterou vyhlašuje Občanské sdružení Diakonie Broumov – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

42. schvaluje   nabídku na službu „Zajištění komplexních služeb na úseku bezpečnosti práce (BOZP) a 
požární ochrany (PO)“ a to společnosti Agentura Kontakt Klatovy, Dr. Sedláka 778,  Klatovy, IČO: 722 
61 021, DIČ: CZ7454191987 s nabídkovou cenou čtvrtletně  za 6.400 Kč +  DPH  a ostatní náklady 
(cestovné) dle skutečnosti. Poplatky za prováděná školení a ostatní činnosti nad rámec této smlouvy 
bude agentura účtovat městu  na základě prezenčních listin, popř. protokolů o revizích technických 
zařízení. Ceny za školení jsou uvedeny v příloze smlouvy pod č. 3 a revize jsou stanoveny dle 
každoročně aktualizovaného ceníku, který vychází ze zákona č. 526/90 Sb. o smluvních cenách a 
pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor 
kanceláře starosty 
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43. schvaluje  navýšení rozpočtu o 500.000 Kč v paragrafu VZHLED OBCE, položka 5169 – Nákup 
služeb jinde nespecifikovaných. Finanční krytí bude zajištěno z rozpočtové rezervy – za realizaci 
usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby a MěÚ, finanční odbor 

44. schvaluje  darovací smlouvu  mezi městem Horažďovice a Šumava Net s.r.o. Horažďovice uzavřenou 
za účelem přijetí daru – digitální fotoaparát OLYMPUS TOUGH TG 320 pro potřeby organizační 
složky Technické služby a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Technické služby  

45. schvaluje  pronájem části technické místnosti o výměře cca 46 m2 v Mayerově ulici v  Horažďovicích 
Tyjátru Horažďovice, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 1 
Kč/m2/rok, schvaluje smlouvu o nájmu části nebytových prostor mezi městem Horažďovice a Tyjátrem 
Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá organizační 
složka Technické služby  

46. schvaluje  Plán zimní údržby na období 01.11.2012 –  31.03.2013 – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Technické služby  

47. RM projednala návrh organizační složky Technické služby, ze dne 16.10.2012 týkající se kácení 
zeleně. Rada města v záležitosti kácení zeleně: 

a) schvaluje pokácení 1 ks borovice vejmutovka na p. č. 832/40 u domu č. p. 878 v ul. Šumavská 
v k. ú. Horažďovice 

b) schvaluje pokácení 10 ks smrků a 2 ks jalovců na p. č. 832/40 u domu č. p. 878 v ul. Šumavská 
v k. ú. Horažďovice 

c) schvaluje pokácení 1 ks břízy na p. č. 301 u spojovací chodby v ZŠ Komenského v k. ú. 
Horažďovice 

d) schvaluje pokácení 1 ks břízy na p. č. 2760/7 u domu č. p. 47 v ul. Hradební v k. ú. Horažďovice 

e) schvaluje pokácení 3 ks jalovců, 3 ks pámelníků a 1 ks ptačího zobu na p. č. 832/40 u domu č. 
p. 873 a 874 v ul Palackého v k. ú. Horažďovice 

f) schvaluje pokácení 1 ks jalovce na p. č. 219/5 v ul. Jiráskova u č. p. 699 v k. ú. Horažďovice 

g) schvaluje pokácení 1 ks tavoly na p. č. 19 v ul. Komenského v k. ú. Horažďovice  

- za realizace usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 

48. rozhodla  o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Preiswert, s.r.o., K. Němce 977, Horažďovice na 
realizaci díla „Výměna oken a dveří HZS Horažďovice“ s nabídkovou cenou ve výši celkem 425.290 
Kč + DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

49. rozhodla  o přijetí nabídky Miroslava Brůžka, Trhová 109, Horažďovice na zhotovení ohniště pro 
veřejnost ve výši 21.262 Kč + DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

50. schvaluje  dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Zřízení ústředního vytápění v 18 
bytových domech Blatenského sídliště“ uzavřené se společností InTePs s.r.o., Kollárova 511, Písek, 
jehož předmětem je změna rozsahu díla a snížení ceny o 110.442 Kč + DPH a pověřuje starostu 
města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

51. schvaluje  dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „ZŠ Blatenská – přístupový chodník pro 
veřejnost“ uzavřené s Miroslavem Brůžkem, Trhová 109, Horažďovice jehož předmětem je změna 
rozsahu díla a navýšení ceny o 13.334 Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

52. v záležitosti půjčky fotbalovému klubu Horažďovice doporu čuje ZM :  
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a) schválit Dodatek č. 1  smlouvy o půjčce ze dne 18.05.2011  mezi městem Horažďovice (věřitel) 
a FK Horažďovice  o.s., Sportovní 1107, Horažďovice (dlužník), kterým se mění doba splatnosti 
půjčky 

b) vzdát se práva a prominout úrok z prodlení  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

53. povoluje  zvláštní užívání veřejného prostranství firmě Guideline s.r.o., Nad Úpadem 63, 149 00 
Praha 4 k umístění prezenčního stánku společnosti ECO-BAT na Mírovém náměstí v Horažďovicích 
dle návrhu dne 13.11.2012. Poplatek bude vyměřen dle OZV 6/2010 o místních poplatcích – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

54. bere na v ědomí  zápis z bezpečnostní komise ze dne 12.09.2012  – za realizaci usnesení zodpovídá 
starosta města   

55. v záležitosti pronájmu nebytových prostor (bývalý areál Grammer):  

a) schvaluje   pronájem   nebytových   prostor v čp. 372 o  celkové rozloze  243 m2,  Strakonická 
ulice, Horažďovice  nájemci PLAMET, s.r.o., Velké  Hydčice  52 za účelem skladovacích 
prostor na dobu určitou  s platností  od 01.11.2012 do 31.01.2013 za nájemné 300 Kč/m2/rok   

b) schvaluje  smlouvu  o pronájmu nebytových prostor a pověřuje starostu města podpisem  

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

56. schvaluje  termíny  zasedání RM a ZM schvaluje termíny : 

 zasedání RM  

  12.11. 2012 v 15:00 hod. –  Třebomyslice  
  03.12. 2012 v 15:00 hod. –  Boubín 
  17.12. 2012 v 15:00 hod. –  Veřechov     

 zasedání ZM  

  10.12. 2012 v 18:00 hod. –  MěÚ Horažďovice – velká zasedací síň 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


