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Město Horažďovice
Usnesení 

z  51.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
 dne  12.11.2012

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  50. schůze  
RM  dne 22.10.2012 

2. schvaluje výzvu k podání nabídky na zhotovení díla veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce s názvem ,,Rekonstrukce ústředního vytápění bytových domů č.p. 953, 954 Horažďovice“ 
zadávanou dle § 18 obecné výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, včetně příloh, jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící komise a  pověřuje starostu 
města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

3. schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „I/22 Horažďovice, Komenského ulice“
uzavřené se sdružením společností Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190, Klatovy a ZNAKON, a.s., 
Sousedovice 44, Strakonice, jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 218.190 Kč + 
DPH a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

4. schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 832/96 orná půda o výměře 76 m2, části p.č. 849/5 orná 
půda o výměře 87 m2, části p.č. 1047/12 orná půda o výměře 888 m2, části p.č. 1217/10 orná půda o 
výměře 1 448 m2, části p.č. 1782/38 trvalý travní porost o výměře 19 m2, p.č. 1782/45 trvalý travní 
porost o výměře 517 m2, části p.č. 1815/3 trvalý travní porost o výměře 99 m2, části p.č. 1820/6 trvalý 
travní porost o výměře 459 m2, části p.č. 1820/7 trvalý travní porost o výměře 476 m2, části p.č. 1837/2 
neplodná půda o výměře 496 m2, části p.č. 1837/5 trvalý travní porost o výměře 401 m2, části p.č. 
1837/6 trvalý travní porost o výměře 240 m2, části p.č. 1837/10 trvalý travní porost o výměře 1 234 m2, 
p.č. 1837/11 neplodná půda o výměře 462 m2, p.č. 1837/12 neplodná půda o výměře 30 m2, části p.č. 
2336/1 trvalý travní porost o výměře 840 m2, části p.č. 2661/3 ostatní plocha o výměře 825 m2, části 
p.č. 2706/6 orná půda o výměře 1 708 m2, části p.č. 2709 orná půda o výměře 66 m2, části p.č. 2725/1 
ostatní plocha o výměře 101 m2, části p.č. 2725/2 ostatní plocha o výměře 256 m2 v k.ú. Horažďovice 
pro zemědělskou činnost a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním 
záměru – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

5. schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 1265/3 orná půda o výměře 205 m2, části p.č. 1265/6 orná 
půda o výměře 62 m2, části p.č. 1265/7 orná půda o výměře 39 m2, části p.č. 1280/6 orná půda o 
výměře 66 m2, části p.č. 1280/10 orná půda o výměře 173 m2, části p.č. 1280/14 orná půda o výměře 
18 m2, části p.č. 2652/8 orná půda o výměře 388 m2 v k.ú. Horažďovice pro zemědělskou činnost 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. 60/1 trvalý travní porost o výměře 478 m2, části p.č. 69 trvalý 
travní porost o výměře 44 m2, části p.č. 70/2 trvalý travní porost o výměře 1 211 m2, části p.č. 103/1 
ostatní plocha o výměře 179 m2, části p.č. 124 trvalý travní porost o výměře 3 254 m2, části p.č. 187/34 
orná půda o výměře 1 769 m2, části p.č. 206/9 trvalý travní porost o výměře 140 m2, části p.č. 275/18 
orná půda o výměře 986 m2, části p.č. 284/10 trvalý travní porost o výměře 216 m2, části p.č. 291 orná 
půda o výměře 64 m2, části p.č. 376/4 trvalý travní porost o výměře 3 696 m2, části p.č. 123/3 trvalý 
travní porost o výměře 165 m2, části p.č. 123/5 trvalý travní porost o výměře 2 976 m2, části p.č. 377/7 
ostatní plocha o výměře 1 563 m2, části p.č. 106/6 orná půda o výměře 195 m2 vše v k.ú. Babín, části 
p.č. 238/58 orná půda o výměře 3 374 m2, části p.č. 465/13 orná půda o výměře 1 116 m2, p.č. 635/2 
orná půda o výměře 325 m2, p.č. 1538/2 orná půda o výměře 95 m2, p.č. 1541 orná půda o výměře 539 
m2, p.č. 2277/25 ostatní plocha o výměře 205 m2, části p.č. 2277/26 ostatní plocha o výměře 885 m2, 
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části p.č. 2282/7 orná půda o výměře 903 m2, části p.č. 2661/4 ostatní plocha o výměře 1 537 m2, části 
p.č. 2661/5 ostatní plocha o výměře 1 178 m2, části p.č. 2691/5 ostatní plocha o výměře 55 m2 vše 
v k.ú. Horažďovice pro zemědělskou činnost a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru pronájmu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

7. schvaluje záměr pronájmu p.č. 74 orná půda o výměře  144 m2, části p.č. 106/6 orná půda o výměře 1 
296 m2, části p.č. 123/3 trvalý travní porost o výměře 190 m2, části p.č. 123/5 trvalý travní porost o 
výměře 2 789 m2, části p.č. 187/40 orná půda o výměře 335 m2, části p.č. 371 orná půda o výměře 251 
m2, části p.č. 377/7 ostatní plocha o výměře 1 728 m2, části p.č. 386 trvalý travní porost o výměře 437 
m2, části p.č. 124 trvalý travní porost o výměře 255 m2, části p.č. 376/4 trvalý travní porost o výměře 
433 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic, části p.č. 2413/2 trvalý travní porost o výměře 151 m2, části p.č. 
2438/3 trvalý travní porost o výměře 3 740 m2 v k.ú. Horažďovice pro zemědělskou činnost a pověřuje 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

8. schvaluje záměr pronájmu části p.č. 618 ostatní plocha o výměře 110 m2 v k.ú. Třebomyslice u 
Horažďovic, části p.č. 492/3 ostatní plocha o výměře 320 m2, části p.č. 520 ostatní plocha o výměře 
217 m2, části p.č. 522/3 ostatní plocha o výměře 328 m2 vše v k.ú. Horažďovická Lhota, p.č. 2749 
ostatní plocha o výměře 1 178 m2, p.č. 2750/3 ostatní plocha o výměře 299 m2, části p.č. 2750/1 
ostatní plocha o výměře 520 m2, části p.č. 2751 ostatní plocha o výměře 1 655 m2 v k.ú. Horažďovice 
pro zemědělskou činnost a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním 
záměru pronájmu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

9. schvaluje záměr pronájmu části p.č. 87/9 trvalý travní porost o výměře  905 m2, části p.č. 124/6 trvalý 
travní porost o výměře 287 m2, části p.č. 156/24 orná půda o výměře 1 736 m2, části p.č. 305/17 orná 
půda o výměře 536 m2, části p.č. 526/6 orná půda o výměře 583 m2, části p.č. 526/10 orná půda o 
výměře 243 m2, části p.č. 647/2 orná půda o výměře 193 m2, části p.č. 1135/53 orná půda o výměře 
395 m2, části p.č. 1179 orná půda o výměře 1 021 m2, části p.č. 1246/30 orná půda o výměře 94 m2, 
části p.č. 1246/43 orná půda o výměře 799 m2, části p.č. 1330/8 orná půda o výměře 676 m2, části p.č. 
1375 orná půda o výměře 1 773 m2, části p.č. 1378/4 ostatní plocha o výměře 318 m2, části p.č. 1382/2 
orná půda o výměře 579 m2, části p.č. 156/12 orná půda o výměře 130 m2, části p.č. 526/16 trvalý 
travní porost o výměře 80 m2, části p.č. 647/3 orná půda o výměře 26 m2, části p.č. 682 orná půda o 
výměře 98 m2, části p.č. 1246/29 orná půda o výměře 226 m2 v k.ú. Komušín pro zemědělskou činnost 
a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic,  rozvoje  a majetku města 

10. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0002698/2/VB 
mezi městem Horažďovice (budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci Ing. Miroslavem Steinerem (budoucí 
strana oprávněná) k akci „Horažďovice, Žižkova ulice – kabely NN“ 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 

11. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0008410/VB/001 
mezi městem Horažďovice (budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností MV Projekt Klatovy s.r.o., 
Šumavská 326, Klatovy (budoucí strana oprávněná) k akci „Veřechov, p.20, kNN“ 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 

12. schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k akci 
„Horažďovice, hasičárna – optický kabel“ mezi městem Horažďovice (budoucí povinný) a společností 
Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice (budoucí oprávněný) a pověřuje starostu 
města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku města  

13. schvaluje dodatky č. 1 ke smlouvám o podmínkách umístění a zřízení stavby mezi městem 
Horažďovice (stavebník) a manželi  …………….  a  ……………..  ………, ………………., 
…………………… a ………………., …………………, ……………….. (vlastníci) v rámci stavby 
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„Horažďovice – Komenského a Třebomyslická ulice a malý městský obchvat“ a pověřuje starostu 
města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

14. schvaluje dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti č. 88N12/03 a nájemní smlouvu č. 
88N12/03 na užívání a pronájem p.č. 364/12 ostatní plocha o výměře 126 m2 v k.ú. Babín u 
Horažďovic mezi Pozemkovým fondem ČR, krajským pracovištěm pro Plzeňský kraj PF ČR, náměstí 
Generála Píky 8, Plzeň (pronajímatel) a městem Horažďovice (nájemce) a pověřuje starostu města 
podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

15. neschvaluje záměr koupě nemovitosti čp.18 na st.p.č. 94 a st.p.č. 94 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 113 m2 v k.ú. Komušín za cenu 500.000 Kč a trvá na svém rozhodnutí ze 49. RM dne 
01.10.2012, bod č. 4 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

16. schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 148, Husovo náměstí, Horažďovice firmě G-INTERIER 
s.r.o., Karlova 377/3, Plzeň – Jižní Předměstí za účelem zřízení kuchyňského studia, vzorkovny oken a 
dveří s platností od 01.01.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je 
stanoveno ve výši 500 Kč/m2/rok a bude valorizováno vždy k 01.01. běžného kalendářního roku o míru 
inflace roku předchozího a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pronájmu nebytových prostor 
– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

17. schvaluje stavební úpravy umýváren u tělocvičny v ZŠ Komenského dle varianty č. 1 – dispoziční 
úpravy umývárny bez zřízení samostatného vstupu a pověřuje MěÚ, odbor investic, majetku a rozvoje 
města  zajištěním investiční přípravy a realizace akce – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

18. schvaluje provedení stavebních úprav v pronajatém nebytovém prostoru zámku čp. 11 nad dětskou 
knihovnou, Horažďovice, schvaluje dohodu o opravách a úpravách nebytového prostoru a majetkovém 
a finančním vypořádání mezi městem Horažďovice a  Domem dětí a mládeže, Zámek 11,   
Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic,  rozvoje  a majetku města 

19. schvaluje provedení stavebních úprav v bytě č. 7, Ševčíkova 26,  Horažďovice a schvaluje dohodu o 
opravách a úpravách bytu a majetkovém a finančním vypořádání mezi městem Horažďovice a  
…………….. ……………. (nájemcem bytu) a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  
usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

20. schvaluje splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  s  …………… ………………, nájemcem 
bytu č. ., ………………………, Horažďovice na úhradu dlužného nájemného a příslušného poplatku z 
prodlení ve výši  1.500 Kč/měsíc vždy k 25. dni běžného  kalendářního  měsíce, poprvé  v  listopadu   
2012, zároveň  bude placeno běžné měsíční nájemné bytu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

21. schvaluje splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  s ……………….. a  …………………, 
nájemci bytu č. .,  ………………….., Horažďovice na úhradu dlužného nájemného a příslušného 
poplatku z prodlení ve výši  1.500 Kč/měsíc vždy k 25. dni běžného  kalendářního  měsíce, poprvé  v  
listopadu   2012, zároveň  bude placeno běžné měsíční nájemné bytu – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic,  rozvoje  a majetku města

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

a) revokuje usnesení 49. RM ze dne 01.10.2012, bod č. 34

b) schvaluje prodloužení nájmu bytu č. ., Peškova …., Horažďovice nájemci …………………. na 
dobu určitou  od  01.10.2012 do 31.12.2012 za nájemné 39,97 Kč/m2 za podmínky, že nejpozději 
do 12.11.2012 bude uhrazen  nájem za měsíc říjen 2012 včetně dlužných splátek za měsíce září, 
říjen 2012 v celkové výši 6.136 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 
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kalendářního měsíce, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné za byt č. .,  …………, 
Horažďovice

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

23. schvaluje prodloužení nájmu bytu č. ., ………………, Horažďovice nájemci ……………. …………….
na dobu určitou od 01.12.2012 do 31.05.2013 za nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 
2012 ve výši 5,80 Kč/m2 za podmínky, že nejpozději do 30.11.2012 bude uhrazeno dlužné nájemné za 
měsíce říjen, listopad 2012 ve výši 6.785 Kč. 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 

24. v záležitosti pronájmu bytu č…,  …………………, Horažďovice: 

a) revokuje usnesení 11. RM ze dne 28.03.2011, bod č. 4

b) schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .,  …………………, Horažďovice s
……………….. ke dni 30.11.2012 a  schvaluje pronájem bytu č. .. (0+1),  …………….., 
Horažďovice …………….., …………….., ………………… s platností  od 01.12.2012 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. 

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

25. v bytových záležitostech: 

a) schvaluje pronájem bytu č. . (2+1), …………….., Horažďovice ………………., ………………, 
………………… s platností  od 01.12.2012 na dobu určitou do 31.12.2014 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 dohodu o skončení nájmu bytu č. .,  …………….., Horažďovice s  ………… 
…………………., …………….., ………………. a schvaluje pronájem bytu č. . (1+1), …………….. , 
Horažďovice ………………….  s platností od 01.12.2012 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. 

c) schvaluje pronájem bytu č. . (2+1), ……………….., Horažďovice manželům …………… a
…………….  ……………, …………….., …………… s platností od 01.12.2012 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. 

d) schvaluje pronájem bytu č. . (2+1), ………………., Horažďovice …………… 
…………..,……………….. s platností od 01.12.2012 na dobu určitou do 31.12.2014 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.

e) schvaluje pronájem bytu č. . (3+1),  …………………, Horažďovice  …………… …………,  
…………., ………… s platností od 01.01.2013 na dobu určitou do 31.12.2014 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.

f) schvaluje pronájem bytu č. . (garsoniéra),  ………………., Horažďovice  ………………  
………………, …………….., …………….. s platností od 01.12.2012 na dobu určitou do 
30.09.2013 za nájemné 30 Kč/m2. Nájemné bude valorizováno vždy k 01.07. běžného 
kalendářního roku o míru inflace indexu ceny stavebních prací roku předchozího.

g) schvaluje  prodloužení  nájmu bytu (tzv. opakovaný pronájem) na dobu dvou let (od 01.12.2012 
30.11.2014) 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  …., Horažďovice 

…………………. – byt č. ., Nad Nemocnicí  …., Horažďovice 
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za nájemné 36,42 Kč/m2  v  roce 2012 a od 01.012013 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 

26. bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy ZŠ a ZUŠ Horažďovice za školní rok 2011/2012 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

27. neschvaluje poskytnutí příspěvku Tenisovému klubu Horažďovice na vyvážení odpadní jímky – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

28. schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a Českou spořitelnou, a.s (dárce) a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

29. schvaluje smlouvu mezi městem Horažďovice, Lubomírem Brabcem a Danielem Hůlkou o provedení 
Adventního koncertu v kostele sv. Petra a Pavla v Horažďovicích dne 15.12.2012 a pověřuje starostu 
města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

30. souhlasí s pořádáním veřejné akce „Živý Betlém“ Křesťanským společenstvím Horažďovice dne 
22.12.2012 od 17 hod. na Mírovém náměstí  –  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

31. rozhodla poskytnout  volné vstupenky na jednu hodinu (á 50 Kč/ dítě do 15 let věku) pro  děti -
koledníky přímé účastníky  Tříkrálové sbírky 2013 pořádané Oblastní charitou Horažďovice s tím, že 
počet bude doložen jmenným seznamem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

32. schvaluje bezplatný pronájem hotelu Prácheň za účelem pořádání koncertů: 

a) ZŠ a ZUŠ Horažďovice ve dnech: 18.06.2013 – Závěrečný koncert, 04.12.2013  Mikulášský 
koncert, 17.12.2013 Vánoční koncert  v čase od 13.00 – 18.30 hod.

b) ZŠ Horažďovice ve dnech: 18.12.2013 Vánoční koncert v čase od 8.00 – 21.00 hod, Vánoční 
koncert 22.12.2013 v čase od 13.00 – 18.00 hod. 

c) Pěvecký spolek  Prácheň ve dnech:  25.05.2013  a 17.05.2014

d) Hudba bez hranic, o.s. ve dnech: 05.04.2013, 24.05.2013, 26.07.2013, 04.10.2013, 15.11.2013

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

33. schvaluje změnu účelu příspěvku z rozpočtu města pro divadelní spolek Tyjátr, příspěvek je možné 
využít na nákup nového notebooku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

34. souhlasí se zařazením příspěvku ve výši 120.000 Kč účelově určeného na zajištění sociální služby 
Občanská poradna  při Oblastní charitě Horažďovice do rozpočtu na rok 2013 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

35. schvaluje poskytnutí účelového příspěvku Diakonii ČCE–středisko Západní Čechy, Prokopova 25, 
Plzeň, na úhradu nájemného a energií na provoz Klubu Dok pro děti a mládež v objektu Havlíčkova 
505, Horažďovice ve výši 50.000 Kč a schvaluje rozpočtové opatření na finanční krytí – za realizaci 
usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor kanceláře starosty a MěÚ, finanční odbor 

36. schvaluje uzavření provozu Městského úřadu, organizačních složek Technické služby, Městská 
knihovna  dne   31. 12. 2012,  organizační   složky  Aquapark  dne  24. 12. 2012  –  25. 12. 2012  a  
31. 12. 2012  –   01. 01. 2013  a  organizační složky Městské muzeum ve dnech  27. – 31. 12. 2012 –
za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor kancelář  starosty 

37. bere na vědomí oznámení předsedkyně kulturní komise o změně trvalého pobytu mimo územní obvod 
obce Horažďovice ke dni 01.12.2012 a souhlasí s tím, aby funkci předsedkyně kulturní komise 
vykonávala i nadále – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor kancelář starosty 

38. schvaluje překlad  publikace Židé v Horažďovicích, Kořeny rodu Fischlů – Hana Smetanová, Jaroslav 
Fischl  do anglického jazyka – za realizaci usnesení zodpovídá  organizační složka Městské muzeum  

39. v záležitosti demolice stavby komínu v areálu TS schvaluje: 
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a) přijetí nabídky společnosti BDP plus s.r.o., Roháčova 188/37, Praha 3   na realizaci demolice 
komína v areálu Technických služeb  s nabídkovou cenou  225.000 Kč + DPH 

b) rozpočtové opatření kterým se navýší rozpočet u § 2212 místní komunikace  o 270 tis. Kč 
položkovým převodem z rozpočtové rezervy

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby a MěÚ, finanční odbor

40. v záležitosti kácení zeleně:

a) bere na vědomí pokácení ohrožujících dřevin 1 ks vrby na p. č. 47/3 a 1 ks olše na p. č. 367/6 
v Babíně v k. ú. Babín u Horažďovic

b) bere na vědomí pokácení ohrožujících dřevin 1 ks jírovce a 1 ks lípy na p. č. 2193/4 
v Horažďovicích Předměstí v k. ú. Horažďovice

c) schvaluje pokácení 1 ks smrku na p. č. 509/2 v Horažďovické Lhotě v k. ú. Horažďovická Lhota

d) schvaluje pokácení 2 ks břízy na p. č. 1543/1 u domu č. p. 2 ve Veřechově v k. ú. Veřechov

e) schvaluje pokácení 1 ks jedle na p. č. 1543/1 a 1 ks jalovce na p. č. 1543/1 u domu č. p. 2 ve
Veřechově v k. ú. Veřechov

f) schvaluje pokácení 1 ks jalovce na p. č. 153/3  v ul. Strakonické v parčíku u policie 
v Horažďovicích v k. ú. Horažďovice.

g) schvaluje pokácení 1 ks jalovce na p. č. 2807 v parčíku za kinem v Horažďovicích v k. ú. 
Horažďovice

h) schvaluje pokácení 3 ks jalovců na p. č. 2759/6 v parčíku u řeky v Horažďovicích v k. ú. 
Horažďovice

i) schvaluje pokácení 3 ks thují na p. č. 2780/1 u křižovatky Strakonická/Tyršova v Horažďovicích 
v k. ú. Horažďovice 

- za realizace usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 

41. bere na vědomí zápis z bezpečnostní komise ze dne 10.10.2012

42. schvaluje dle Čl. 6,  Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Horažďovice pronájem bytu č. ., 
………….., Horažďovice  ……………..,  ……………….., ………….. s platností od 01.12.2012 na dobu 
určitou do 28.02.2013 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 kancelář starosty a  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

43. ve věci jednání RM  a ZM schvaluje termíny  

pracovní setkání RM se členy ZM:  

21.11.2012 v 16:00 hod. 

zasedání RM :

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 




