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Město Horažďovice
Usnesení 

z  52.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
 dne  03.12.2012

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  51. schůze  
RM  dne 12.11.2012 

2. rozhodla o přijetí nabídky uchazeče InTePs s.r.o., Kollárova 511, Písek, IČ: 26020327 na realizaci díla 
„Rekonstrukce vytápění v bytových domech čp. 953, 954 Horažďovice“ s nabídkovou cenou ve výši 
1.346.502 Kč bez DPH, schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

3. souhlasí s předloženým návrhem zeleně v prostoru náměstí a před Červenou branou a doporučuje 
ZM schválit předmětný návrh – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města

4. schvaluje nejvyšší nabídkovou cenu prodávané bytové jednotky č. 781/5 ve výši 437.000 Kč a 
doporučuje ZM projednat a schválit prodej bytové jednotky č. 781/5 na st.p.č. 729 a st.p.č. 730 v k.ú. 
Horažďovice, ulice Pod Vodojemem v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 568/10172 na 
společných částech domu 781, 782 a st.p.č. 729 a st.p.č. 730 v k.ú. Horažďovice a kupní smlouvu mezi 
městem Horažďovice (prodávající) a …………….., …………….  (kupující) za cenu 437.000 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 

5. schvaluje výběrové řízení na prodej bytové jednotky č. 220/5 Jiráskova ulice v Horažďovicích na 
st.p.č. 1179 a spoluvlastnického podílu 230/7602 na společných částech domu 220 a st.p.č. 1179 
v k.ú. Horažďovice za minimální cenu 207.000 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 

6. doporučuje ZM projednat a schválit prodej pozemku p.č. 83/5 trvalý travní porost o výměře 159 m2 a 
p.č. 83/6 trvalý travní porost o výměře 31 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 

7. schvaluje cenu za pronájem zemědělských pozemků na rok 2013 ve výši 1.600 Kč/ha – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

8. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem 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 mezi městem Horažďovice 
(pronajímatel) a  …………………, ……………….. , …………………. (nájemce), za účelem 
obhospodařování ovocných stromů od 01.12.2012 na dobu neurčitou za nájemné 1 Kč/rok a pověřuje 
starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

9. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části st.p.č. 369/1 o výměře cca 127,5 m2 v k.ú. Horažďovice 
mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ……………………., …………….., ……………. (nájemce), 
za účelem zřízení zahrádky od 01.01.2013 na dobu neurčitou za nájemné 3 Kč/m2 a pověřuje starostu 
města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic,  rozvoje  a majetku města 
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10. z důvodu provedené obnovy katastrálního operátu v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic schvaluje dodatky 
k nájemním smlouvám na pronájem pozemků mezi  městem Horažďovice a MOTOCKROSS CLUB,  
Smetanova 328, Horažďovice – p.č. 278/1 v k. ú. Svaté Pole, městem Horažďovice a ………. ………., 
…………,  ………… – p.č. 191/6 v k. ú. Svaté Pole, městem Horažďovice a  …………….., …………….,  
…………….. – p.č. 190, 189 v k. ú. Svaté Pole  a  pověřuje starostu města podpisem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

11. doporučuje ZM projednat a schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o souhlasu 
se zřízením stavby mezi městem Horažďovice (budoucí kupující) a společností RWE GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940, Ústí nad Labem (budoucí prodávající), týkající se prodloužení data uzavření kupní 
smlouvy do 31.12.2015 na koupi části st.p.č. 1274 v k.ú. Horažďovice v rámci akce „Horažďovice –
Komenského a Třebomyslická ulice a malý městský obchvat“ – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

12. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby 
č. EP-12-0002217/1 k akci „Horažďovice Předměstí, p1361/1, vNN“ mezi městem Horažďovice 
(budoucí povinný) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly v zastoupení 
na základě plné moci společností JH projekt s.r.o., Národních mučedníků 196, Klatovy (budoucí 
oprávněná) a stanovisko ke stavbě a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku města 

13. souhlasí s umístěním pergoly a zásahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek p. č. st. 79 v
k. ú. Komušín dle žádosti ……………., …………….. – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města

14. bere na vědomí oznámení Pozemkového úřadu Klatovy, Čapkova 127, Klatovy týkající se vybudování 
zařízení pro odtok přívalových srážek – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

15. bere na vědomí oznámení Pozemkového úřadu Klatovy, Čapkova 127, Klatovy o vystavení návrhu 
jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Zářečí u Horažďovic a o konání závěrečného jednání dne 
02.01.2013 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

16. nesouhlasí s umístěním dešťových svodů na fasádě novostavby řadového domu „L“ na pozemku p. č. 
2821/27 v k. ú. Horažďovice dle žádosti …………….., ………….., …………….. – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

17. schvaluje dohodu o finančním vyrovnání mezi městem Horažďovice a …………..,  ………………, 
……………….. za zhodnocení pronajatého nemovitého majetku v čp. 12, Mírové náměstí, Horažďovice 
v částce 35.851 Kč, která bude započtena proti dlužnému nájmu a pověřuje starostu města podpisem 
– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

18. bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 265, Plzeňská ulice, Horažďovice podanou 
nájemcem Tyjátr Horažďovice, Palackého 932, Horažďovice schvaluje dohodu o ukončení nájmu 
nebytových prostor v čp. 265 s nájemcem Tyjátr Horažďovice ke dni 30.11.2012 a pověřuje starostu 
města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic,  rozvoje  a majetku města 

19. bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 11, Mírové náměstí, Horažďovice podanou 
nájemcem ……………,  ………………, …………………., schvaluje dohodu o ukončení nájmu 
nebytových prostor v čp. 11 s nájemcem …………………….. dohodou ke dni 31.12.2012 a pověřuje 
starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

20. schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 11, Mírové náměstí, Horažďovice Haně Novákové, 
Peškova 730, Horažďovice za účelem prodeje dětské certifikované zdravotní obuvi  s platností od 
01.01.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 456,80
Kč/m2/rok a bude valorizováno vždy k 01.01. běžného kalendářního roku o míru inflace roku 
předchozího a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
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21. schvaluje pronájem části nebytových prostor o výměře 80 m2 v čp. 1079, Komenského ulice, 
Horažďovice  divadelnímu souboru Tyjátr Horažďovice, Palackého 932, Horažďovice s platností od 
01.12.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 1 Kč/rok a pověřuje 
starostu města podpisem nájemní smlouvy – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic,  
rozvoje  a majetku města 

22. 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 

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

24. v záležitosti převodu nájmu bytu č. ., Na Vápence ….., Horažďovice: 

a) schvaluje ukončení     smlouvy   o   nájmu    bytu    č. ..,   Na   Vápence  ….., Horažďovice   s   
nájemcem    ………………………… ……….. dohodou ke dni 31.12.2012

b) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. .., Na Vápence …., Horažďovice se  ……………….  
……………, …………….,  ……………….   s  platností   od   01.01.2013  za  stejných  podmínek  
jako    předchozí nájemce 

c) doporučuje  ZM   vzít  na  vědomí  Smlouvu o převodu  práv a povinností k bytu    č. …, Na 
Vápence ….., Horažďovice

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

25. v záležitosti převodu nájmu bytu č. .., Na Vápence  …., Horažďovice: 

a) schvaluje ukončení   smlouvy  o  nájmu   bytu  č. ..,  Na  Vápence …., Horažďovice  s  nájemci  
………. a …………. …………. dohodou ke dni 31.12.2012

b) schvaluje uzavření   smlouvy   o  nájmu   bytu   č. ., Na   Vápence …. , Horažďovice  s 
……………  ……………..,   …………….., …………..   s platností   od   01.01.2013  za  stejných  

podmínek jako předchozí nájemce 

c) doporučuje  ZM  vzít  na  vědomí  Smlouvu o převodu  práv a povinností k bytu č. ., Na Vápence 
….., Horažďovice

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

26. schvaluje prodloužení nájmu bytu č. ., ………………., Horažďovice nájemci ……………. ……….. na 
dobu určitou s platností od 01.01.2013 do 31.12.2014 za nájemné 30  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 

27. schvaluje prodloužení nájmu bytu č. .., ………………. , Horažďovice nájemci ……….. ……………. na 
dobu určitou s platností od 01.01.2013 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 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

28. schvaluje prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou s platností od 01.01.2013 za nájemné 39,97 
Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2013 ve výši 5,80 Kč/m2 následujícím nájemníkům: 

…………………….. – byt č. .. ,  ………………, Horažďovice
…………………….. – byt č. .. , ……………….., Horažďovice
……………………...– byt č. . , …………………, Horažďovice
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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 

29. schvaluje prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou s platností od 01.01.2013 za nájemné 39,97 
Kč/m2 následujícím nájemníkům:

………………………..   – byt č. .., ……………….., Horažďovice
………………………… – byt č. .., …………………, Horažďovice
………………………… – byt č. ...,  ………………., Horažďovice
………………………… – byt č. …, ……………….., Horažďovice

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 

30. schvaluje prodloužení nájmu bytu č. .., ………………, Horažďovice nájemcům  ……………. a  
……………..  ……………………. s platností od 01.01.2013 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 investic,  rozvoje  
a majetku města 

31. schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 6.362 Kč nájemci ……………. ……….za byt č. ..,  
………….. ……………, Horažďovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic,  rozvoje  
a majetku města

32. v bytových záležitostech schvaluje pronájem bytu č. . (2+1), ………………, Horažďovice manželům 
…………. a ……………..  ………………, ………….., Horažďovice s platností  od 01.02.2013 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 – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor kancelář starosty a  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města        

33. doporučuje ZM: 

a) schválit plnění rozpočtu města k 31.10.2012

b) schválit 4. rozpočtovou změnu, tj. rozpočtová opatření 28 - 41/2012

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

34. doporučuje schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

35. doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013: Město Horažďovice bude hradit 
pouze platby základních provozních výdajů nutných k zajištění plynulosti hospodaření města, jeho 
organizačních složek a příspěvkových organizací,  a výdajů, které jsou smluvně podloženy a smlouvy 
byly projednány v radě města nebo zastupitelstvu města – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
finanční odbor 

36. doporučuje ZM schválit  rozpočet dobrovolného svazku obcí Radina na rok 2013,  tj. příjmy 15 tis. Kč, 
výdaje 15 tis. Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

37. schvaluje prodloužení lhůty čerpání poskytnuté finanční dotace na částečnou úhradu neinvestičních 
nákladů bezplatné služby – odborné sociální poradenství prostřednictvím  Občanské poradny při 
Oblastní charitě Horažďovice do 31.03.2013, schvaluje  dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční 
dotace ze dne 29.03.2012 a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, finanční odbor 

38. schvaluje v záležitosti plnění závazných ukazatelů  (dále ZU) rozpočtu příspěvkových organizací pro 
rok 2012:

a) splnění ZU pro rok 2012 ZŠ Komenského dle skutečnosti s tím, že dofinancování 67,38 Kč je 
kryto ze schváleného příspěvku na provoz
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b) splnění ZU pro rok 2012 ZŠ a ZUŠ Blatenská dle skutečnosti s tím, že dofinancování 7.500 Kč je 
kryto ze schváleného příspěvku na provoz

c) splnění ZU pro rok 2012 MŠ Loretská dle skutečnosti s tím, že výdajové závazné ukazatele jako 
celek vykázaly úsporu ve výši 15.444 Kč a závazný ukazatel příjmů vykázal nižší výběr o 4.000 
Kč.  Rozdíl výdajů a příjmů ve výši 11.444 Kč bude vrácen do rozpočtu zřizovatele

d) splnění ZU pro rok 2012 KMŠ Jiřího z Poděbrad dle skutečnosti s tím, že výdajové závazné 
ukazatele jako celek byly  překročeny o 38.060 Kč a ZU příjmů vykázal vyšší výběr o 36.000 Kč.  
Dofinancování překročení výdajů ZU bude ve výši 25.000 Kč kryto z vyššího výběru příjmového 
ZU a 13.060 Kč ze  schváleného příspěvku na provoz. Částka 11.000 Kč příjmového ZU bude 
vrácena do rozpočtu zřizovatele

      – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ,  odbor PPŠK 

39. schvaluje odměny dle předloženého návrhu ředitelkám mateřských škol Bc. Marii Sládkové, Mgr. 
Aleně Průchové a ředitelkám základních škol Mgr. Marcele Šmrhové, Mgr. Jaroslavě Šimkové  
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

40. nesouhlasí s úhradou příspěvku na neinvestiční náklady roku 2012 za děti z Horažďovic, Komušína a 
Babína navštěvující Mateřskou školu Svéradice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

41. na základě žádosti ředitelky ZŠ a ZUŠ vyjadřuje předchozí souhlas k přijetí věcného daru, a to 
ekologické hry a publikace v celkové hodnotě 3.000 Kč od Střediska ekologické výchovy – sever, 
Úpická 146/185, Trutnov  –  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK

42. schvaluje čerpání finančních prostředků na výuku plavání a školení ze schváleného příspěvku na 
provoz příspěvkové organizace ZŠ Komenského na rok 2012, a to pouze ve výši nad rámec získaných 
účelových prostředků (ÚZ 33353) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK

43. bere na vědomí Protokol čj. ČŠIP-903/12-P o státní kontrole příspěvkové organizace Základní školy a 
Základní umělecké školy Horažďovice provedené Plzeňským inspektorátem České školní inspekce –
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

44. bere na vědomí protokol o výsledku průběžné kontroly v příspěvkové organizaci MŠ Loretská 
provedené Krajským úřadem Plzeňského kraje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

45. souhlasí s uzavřením Křesťanské MŠ a MŠ Loretská v době od 27.12.2012 do 02.01.2013 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK

46. doporučuje ZM schválit poskytnutí mimořádného finančního příspěvku pro FK Horažďovice  
Horažďovice na úhradu záloh na elektrickou energii pro sportovní areál Lipky  ve výši 68.261 Kč. RM 
konstatuje, že FK a TK mají k dispozici  sportovní areál za symbolickou cenu – 1 Kč/rok. Kromě toho 
z rozpočtu dostávají příspěvek na provoz sportovního areálu 280 tis Kč ročně  a  na doporučení 
příspěvkové komise příspěvky na činnost. Bezúročná půjčka  FK od města Horažďovice není řádně 
splácená.  RM v této souvislosti  zdůrazňuje, že vyjmenované částky příspěvku nejsou nárokové a 
veškeré výdaje, které přesahují plánovaný příspěvek, města na příště nebudou kryty z rozpočtu města 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

47. schvaluje smlouvu o půjčce mezi městem Horažďovice a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše Klatovy 
na zapůjčení Chanovického betléma – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

48. schvaluje uzavření kina Otava v období od 21.12.2012 – 06.01.2013 za účelem čerpání dovolené –
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

49. schvaluje smlouvu o reklamě mezi městem Horažďovice a společností Rumpold-P, s.r.o. na zajištění 
reklamy v rámci Adventního koncertu dne 15.12.2012 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK 

50. schvaluje pořádání 9. ročníku Městského běhu Horažďovice v termínu 15.06.2013 v čase od 8:00 –
12:00 hod. po trase: Mírové náměstí – zámek – Zářečská – Nábřežní – Prácheňská – Příčná –
Prácheňská – Trhová – Hradební – Mírové náměstí – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK 
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51. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč předsedkyni kulturní komise Lucii Staňkové a 
poskytnutí finančního daru členům komise zástupců částí obce:  ………………… ve výši 500 Kč, 
……………… ve výši 500 Kč, ………………………… ve výši 500 Kč, ………………….ve výši 500 Kč,  
………………………. ve výši 500 Kč, ………………….. ve výši 500 Kč, ……………… ve výši 500 Kč –
za realizaci usnesení zodpovídá místostarosta města

52. v záležitosti kácení zeleně:

a) neschvaluje pokácení 1 ks javoru na p. č. 832/43 v Loretské ulici nad MŠ Na Paloučku
v Horažďovicích v k. ú. Horažďovice

b) neschvaluje pokácení 1 ks lípy na p. č. 832/42 v ulici Palackého nad MŠ Na Paloučku 
v Horažďovicích v k. ú. Horažďovice

c) schvaluje pokácení 1 ks vrby u louky zvané „Mokrá“ v Horažďovicích v k. ú. Zářečí u Horažďovic

d) schvaluje pokácení 3 ks douglasky a 2 ks smrku na p. č. 223/12 za zastávkou ČSAD v Plzeňské 
ulici v Horažďovicích v k. ú. Horažďovice

e) schvaluje pokácení 1 ks jalovce na p. č. 843 u křižovatky Mayerova X Šumavská 
v Horažďovicích v k. ú. Horažďovice

f) schvaluje pokácení 1 ks jalovce na p. č. 153/3 u křižovatky Strakonická X Ševčíkova 
v Horažďovicích v k. ú. Horažďovice

–  za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 

53. revokuje usnesení  50. RM, bod č. 45 ze dne 22.10.2012 týkající se pronájmu části technické 
místnosti v Mayerově ulici v Horažďovicích –  za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Technické služby       

54. bere na vědomí zápis z bezpečnostní komise ze dne 07.11.2012

55. ve věci zvýšení efektivnosti a zajištění provozu organizační složky Aquapark schvaluje s platností od 
01.01.2013:  

a) Provozní řád organizační složky Aquapark

b) Provozní řád solárium v Aquaparku

c) Návštěvní řád  Aquaparku 

d) Provozní dobu Aquaparku  od 9:00 do 21:00 hod.

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Aquapark 

56. schvaluje Smlouvu o pronájmu masážního křesla na dobu určitou od 01.12.2012 do 28.02.2013 a 
schvaluje  zaváděcí cenu za použití masážního křesla 20 Kč/8 min. – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Aquapark

57. schvaluje smlouvu o přípojném bodu komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET mezi 
městem Horažďovice a Plzeňským krajem a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení 
zodpovídá  MěÚ, odbor kancelář starosty 

58. ve věci propagace Aquaparku: 

a) schvaluje poskytování volných vstupenek na společenské akce v rozsahu 1 osoba/2 hodiny + 1 
osoba/2 hodiny zdarma 

b) pověřuje starostu a  místostarostu města rozhodováním ve věci poskytnutí volných vstupenek do 
maximálního počtu 500 ks/rok

– za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

59. schvaluje dohodu mezi městem Horažďovice a spol. Vltava-Labe-Press, a.s. o mediálním partnerství 
pro rok 2013 – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 
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60. doporučuje ZM schválit program 14. zasedání ZM, navrhuje ověřovatele zápisu Pavla Jánského a 
Ondřeje Brabce a návrhovou komisi ve složení Mgr. Tomáš Pollak a Ing. Michael Forman 

61. doporučuje ZM vydat  OZV č. 5/2012  Požární řád města a OZV č. 6/2012 Podmínky k zabezpečení 
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob – za realizaci usnesení zodpovídá  
MěÚ, odbor kancelář starosty 

62. v záležitosti stanoviska k připravované přestavbě jezu Mrskoš v Horažďovicích:

a) schvaluje stanovisko města Horažďovice s tím, že město má zájem na realizaci pohyblivého 
jezu Mrskoš. Město Horažďovice si je vědomo  přínosu pohyblivého jezu nejen pro regulaci vody 
při povodňových stavech, ale také pro lepší údržbu koryta řeky a některých stavebních objektů a 
pro možnost pracovat s ledovou hmotou v zimních měsících. Město Horažďovice považuje 
pohyblivý klapkový jez Mrskoš za strategicky významný prvek protipovodňové ochrany občanů 
města a záměr Povodí Vltavy, s.p. za principiálně správný a přínosný

b) schvaluje odpověď řediteli Povodí Vltavy, státní podnik Praha 
c) doporučuje zastupitelstvu města vyslovit souhlas se stanoviskem citovaným v bodu a) usnesení
– za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor kancelář starosty 

63. schvaluje rozšíření účelu příspěvku z rozpočtu  města pro o. s. Pro HD s tím, že příspěvek je možné 
využít na nákup ladičky, kabelů k hudebnímu vybavení, mikrofonů, stojanů na nástroje a mikrofony  –
za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

64. doporučuje ZM schválit darovací smlouvu mezi městem Horažďovice (dárce) a Dětským domovem 
Kašperské Hory, Náměstí 146,  Kašperské Hory (obdarovaný) na poskytnutí daru ve výši 23.346 Kč 
(výtěžek ze Dne pro dětskou knihu) – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská 
knihovna  

65. na návrh starosty města doporučuje ZM pověřit Pavla Bláhu vedoucím strážníkem městské policie 
v Horažďovicích s platností od 01.01.2013 – za realizaci usnesení zodpovídá  starosta města 

66. ve  věci jednání RM  schvaluje termín  jednání RM :  

17.12. 2012 v 15:00 hod. –  Veřechov    

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




