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Město Horažďovice
Usnesení 

z 53.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
 dne 17.12.2012

Rada města Horažďovice : 

1. schvaluje  zápis  a  bere  na  vědomí  zprávu  o  kontrole  plnění  přijatých  usnesení  z  52. schůze  
RM  dne 03.12.2012 

2. schvaluje ,,Plán investic na rok 2013 a další období“ vypracovaný  společností ČEVAK, a.s., Severní 
8/2264, Č. Budějovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města

3. rozhodla o přijetí nabídky společnosti Česká spořitelna, a.s., zastoupená panem Janem Brabcem, 
ředitelem úseku investičního bankovnictví a panem Marcelem Babczynskim, ředitelem odboru 
poradenská řešení, se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha na vypracování „Studie finanční 
proveditelnosti projektu domu pro seniory Horažďovice“ za cenu 150.000 Kč bez DPH (cena s DPH 
181.500 Kč) a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

4. schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Rekonstrukce a 
revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“ uzavřené se společností  INVENTE, s.r.o., Žerotínova 
483/1, České Budějovice, jehož předmětem je změna navýšení rozsahu díla o projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby a navýšení ceny celkem o 157.000 Kč + DPH a pověřuje starostu 
města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

5. neschvaluje nabídku společnosti Atelier 25, s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha na zhotovení 
projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru stavby „Agitka - úprava 
nároží ulic Strakonická – Plzeňská, Horažďovice“ ve výši 160 tis. Kč bez DPH za vypracování 
projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti a 500 Kč/hod a 300 Kč/cestu bez DPH za výkon 
autorského dozoru stavby a pověřuje odbor IRM projednáním podmínek smlouvy o poskytnutí 
autorských práv a vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

6. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Atelier Penta, s.r.o., Raisova 1004, Strakonice na 
zhotovení projektové dokumentace včetně výkonu inženýrské činnosti akce „Zateplení čp. 26, 
Horažďovice“ ve výši 83.000 Kč + DPH a výkon autorského dozoru ve výši jednotkové ceny 350 
Kč/hod a 290 Kč/cestu a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky Ing. Daniely Škubalové, U Bachmače 29, Plzeň na zhotovení 
projektové dokumentace včetně výkonu inženýrské činnosti akce „Stavební úpravy vybraných 
parkovišť, Horažďovice“ ve výši 75.000 Kč + DPH a výkon autorského dozoru ve výši jednotkové ceny 
350 Kč/hod a 320 Kč/cestu, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města jejím 
podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

8. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Plzeňský projektový a architektonický atelier, 
s.r.o., Barrandova 28, Plzeň na zhotovení projektové dokumentace včetně výkonu inženýrské činnosti 
akce „Horažďovice, Komenského a Strakonická ulice – rekonstrukce částí vodovodu“ ve výši 198.100 
Kč + DPH a výkon autorského dozoru ve výši jednotkové ceny 520 Kč/hod a 1.426 Kč/cestu, schvaluje 
příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

9. rozhodla o přijetí nabídky společnosti Atelier Penta, s.r.o., Raisova 1004, Strakonice na zhotovení 
projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce soc. zařízení ZŠ Blatenská Horažďovice 
– SO 03 – Pavilon 2“ ve výši 15.000 Kč + DPH a výkon autorského dozoru ve výši jednotkové ceny 350 
Kč/hod a 290 Kč/cestu, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic,  rozvoje  a majetku města 
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10. rozhodla o přijetí nabídky Ing. Petra Meduny na zhotovení projektové dokumentace pro stavební 
povolení včetně výkonu inženýrské činnosti stavby „Stavební úpravy umývárny u tělocvičny ZŠ 
Komenského Horažďovice“ ve výši 9.400 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

11. ve věci přípravy stavebních akcí pověřuje odbor investic, rozvoje a majetku města: 

a) k zastupování města Horažďovice při veškerých jednáních souvisejících s přípravou a 
realizací investičních akcí, oprav, údržby a odstraňování majetku města včetně zeleně 
a to s účastníky územního a stavebního řízení jakož i s dotčenými orgány státní správy 
nebo s právnickými a fyzickými osobami, jejichž zájmy by mohly souviset s předmětnou 
stavbou,

b) k podpisu žádostí města Horažďovice o vydání závazných stanovisek orgánů státní 
správy a organizací a žádostí o vydání opatření stavebního, vodoprávního a silničního 
správního úřadu,

c) k projednání a podpisu souhlasu s umístěním staveb, které stavebník umísťuje na 
vlastním pozemku,

d) k projednání a podpisu smlouvy o umístění stavby sjezdu z pozemku, vodovodní, 
kanalizační a  plynovodní přípojky do pozemku města Horažďovice,

e) k projednání provedení stavebních úprav v bytě a podpisu dohody o opravách a 
úpravách bytu a majetkovém vypořádání mezi Městem a ……

f)    pověřuje vedoucí odboru investic, rozvoje a majetku města podpisem uvedeného

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

12. na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 102 odst. 2 písm. m) pověřuje MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města uzavírat dodatky k nájemním smlouvám na pronájem bytů na dobu určitou 
nebo neurčitou v případech, kdy byla nájemcem uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou a nájemce 
v této době řádně plnil své povinnosti a pověřuje vedoucí odboru investic, rozvoje a majetku 
podepisováním dodatků – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku 
města  

13. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem 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 mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Jiřím 
Doubkem, Nábřežní 413, Horažďovice (nájemce), od 01.01.2013 na dobu neurčitou za nájemné 1.600 
Kč/ha pozemku s tím, že nájemní smlouva musí být podepsána do dvou měsíců od rozhodnutí RM a 
pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

14. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem 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 mezi 
městem Horažďovice (pronajímatel) a Josefem Turkem, Předměstí 443, Horažďovice (nájemce), od 
01.01.2013 na dobu neurčitou za nájemné 1.600 Kč/ha pozemku s tím, že nájemní smlouva musí být 
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podepsána do dvou měsíců od rozhodnutí RM a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

15. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem 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 
u Horažďovic, 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, 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 v k.ú. Horažďovice pro zemědělskou činnost mezi městem Horažďovice (pronajímatel) 
a Petrem Bednarikem, Komenského 666, Horažďovice (nájemce), od 01.01.2013 na dobu neurčitou za 
nájemné 1.600 Kč/ha pozemku s tím, že nájemní smlouva musí být podepsána do dvou měsíců od 
rozhodnutí RM a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

16. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem 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 mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Václavem Soukupem, Babín 15, 
Horažďovice (nájemce), od 01.01.2013 na dobu neurčitou za nájemné 1.600 Kč/ha pozemku s tím, že 
nájemní smlouva musí být podepsána do dvou měsíců od rozhodnutí RM a pověřuje starostu města 
podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

17. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem 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 mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Výrobně – obchodním družstvem 
Svéradice, Horažďovice (nájemce), od 01.01.2013 na dobu neurčitou za nájemné 1.600 Kč/ha 
pozemku s tím, že nájemní smlouva musí být podepsána do dvou měsíců od rozhodnutí RM a 
pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

18. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem 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 mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Výrobně-obchodním 
družstvem Velký Bor, Velký Bor 114 (nájemce), od 01.01.2013 na dobu neurčitou za nájemné 1.600 
Kč/ha pozemku s tím, že nájemní smlouva musí být podepsána do dvou měsíců od rozhodnutí RM a 
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pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic,  rozvoje  
a majetku města 

19. neschvaluje pronájem pozemků p.č. 2438/3 trvalý travní porost o výměře 3 840 m2, p.č. 2413/2 trvalý 
travní porost o výměře 327 m2 v k.ú. Horažďovice, p.č. 106/6 orná půda o výměře 1 544 m2, p.č. 354/2 
trvalý travní porost o výměře 11 495 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic – za  realizaci  usnesení zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

20. schvaluje záměr pronájmu části p.č. 2299/6 orná půda o výměře 358 m2, části p.č. 2500/3 neplodná 
půda o výměře 94 m2, p.č. 2525/13 trvalý travní porost o výměře 786 m2, p.č. 2525/14 trvalý travní 
porost o výměře 320 m2, části p.č. 2525/26 trvalý travní porost o výměře 40 m2, části p.č. 2640/1 
ostatní plocha o výměře 628 m2, části p.č. 2640/2 ostatní plocha o výměře 515 m2, části p.č. 2661/3 
ostatní plocha o výměře 168 m2 vše v k.ú. Horažďovice, části p.č. 1382/2 orná půda o výměře 386 m2

v k.ú. Komušín a pověřuje odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

21. schvaluje povolení úpravy připojení sousedních nemovitostí čp. 253 na st.p.č. 314/1 v k.ú. 
Horažďovice a čp. 254 na st.p.č. 314/2 v k.ú. Horažďovice k místní komunikaci ulice Karla Němce 
v Horažďovicích, schvaluje  smlouvu o podmínkách zřízení stavby mezi městem Horažďovice (vlastník) 
a Karlem Medlínem, Třebomyslická 1015, Horažďovice (investor stavby) a pověřuje starostu města 
podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic,  rozvoje  a majetku města 

22. souhlasí s výstavbou přípojky NN a uložení elektrického vedení NN do pozemků p.č. 1280/14, p.č. 
2648/1 v k.ú. Horažďovice v rámci akce „Horažďovice – přípojka elektro NN pro objekt p.č.st. 364“ a 
schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena mezi městem Horažďovice 
(budoucí strana povinná) a společností RETROLOK s.r.o., 28.pluku 128/12, Praha 10 (budoucí strana 
oprávněná) a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města

23. schvaluje záměr zřízení tlakové kanalizační přípojky odpadních vod z objektu na pozemku parc. č. st. 
1745 v k. ú. Horažďovice do kanalizačního řadu v Zahradní ulici dle žádosti Ing. Michala Valenty, 
Budovatelů 912, Horažďovice s tím, že žadatel předloží k odsouhlasení projektovou dokumentaci 
k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a uzavře smlouvu o podmínkách umístění stavby – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

24. souhlasí s umístěním stavby zahradního altánu s krbem na pozemku parc. č. 820/6 v k. ú. 
Horažďovice dle žádosti Jaroslava Fialy, Odbojářů 1089, Horažďovice – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

25. bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v   čp. 26, Ševčíkova ulice, Horažďovice 
(vinotéka) podanou nájemcem Veronikou Makovcovou, Velký Bor 128. Nájemní vztah skončí uplynutím 
tříměsíční výpovědní lhůty ke dni 28.02.2013 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

26. schvaluje splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  s Jiřím Šimonem, nájemcem bytu č. 12, 
Jiráskova 716, Horažďovice na úhradu dlužného nájemného a příslušného poplatku z prodlení ve výši  
1.200 Kč/měsíc vždy k 25. dni běžného  kalendářního  měsíce, poprvé  v  lednu   2013, zároveň  
bude placeno běžné měsíční nájemné – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic,  
rozvoje  a majetku města 

27. schvaluje pronájem bytu č. 1 (0+1/I. kat.), Veřechov 42 Václavu Průchovi, Malý Bor 43 s  platností od 
01.01.2013 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 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

28. RM projednala návrh MěÚ, odboru kanceláře starosty, ze dne 14.12.2012 týkající se pronájmu bytu. 
Rada města Horažďovice v bytových záležitostech: 

a) schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu č. 5, Jiráskova 707, Horažďovice mezi městem 
Horažďovice a Václavem Žitníkem, Jiráskova 707, Horažďovice  k 31.12.2012
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b) schvaluje pronájem bytu č. 5 (2+1), Jiráskova 707, Horažďovice  Martinovi Hálovi, Velké Hydčice  
18 s platností od 01.01.2013 na dobu určitou do 31.12.2013 za  nájemné 39,97 Kč/m2

s uplatněním slevy pro rok 2013 ve výši 5,80 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 

29. v záležitosti příspěvkových organizací schvaluje: 

a) ZŠ a ZUŠ odpisový plán na rok 2012 dlouhodobého hmotného majetku pořízeného bezúplatným 
převodem k 01.01.2012 v celkové pořizovací hodnotě 183.449 Kč,

b) upravené odpisové plány ZŠ Komenského ul., ZŠ a ZUŠ, Křesťanské MŠ a MŠ Loretská 
k 01.01.2013

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ,  odbor PPŠK 

30. na základě žádosti ředitelky ZŠ a ZUŠ vyjadřuje předchozí souhlas k přijetí peněžního daru od 
Industrie PressService, s. r. o., Střelské Hoštice – Sedlo 22, Strakonice ve výši 10.000 Kč na použití 
pro potřeby výuky v Základní umělecké škole v Horažďovicích – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK 

31. schvaluje pořádání akce rozdávání betlémského světla a postavení tee-pee na náměstí 
v Horažďovicích dne 23.12.2012 v době od 13:00 do 17:00 hodin – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK 

32. schvaluje Výzvu k podání nabídky na zhotovitele Lesního hospodářského plánu pro Městské Lesy  
Horažďovice pro období 01.11.2014 – 31.03.2023 a pověřuje starostu města podpisem  –  za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP

33. v záležitosti kácení zeleně:

a) bere na vědomí pokácení ohrožujících dřevin 2 ks lípy u glorietu v parku „Parkán 
v Horažďovicích v k. ú. Horažďovice

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

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

–  za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby

34. v záležitosti  organizační složky Technické služby:

a) schvaluje plat zástupci vedoucího organizační složky Technické služby dle přílohy č. 1 návrhu 
usnesení. Platový výměr  nabývá  účinnosti 01.01.2013  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) ukládá tajemnici MěÚ  Ing. Ivaně Duškové  zajistit předání platového výměru  zástupci vedoucího 
organizační složky TS

– za realizaci usnesení zodpovídá místostarosta města 

35. ve věci Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) ke dni 01.01.2013 zrušuje Pravidla ke stanovení postupu orgánů města Horažďovice při zajištění 
práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací ze dne 29.08.2008 včetně dodatku č. 
1 ze dne 20.11.2008

b) schvaluje sazebník úhrad na poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím dle přílohy s platností od 01.01.2013

–  za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ 
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36. bere na vědomí sdělení Mgr. Marcely Šmrhové   týkající se  podkladů při přiznání výše odměny – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

37. schvaluje podání žádosti na MŠMT ČR prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje o zápis 
oboru vzdělání „Základní škola speciální“ do rejstříku škol a školských zařízení s kapacitou 10 žáků od 
01.09.2013 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

38. schvaluje podání žádostí o poskytnutí dotací z odboru umění a knihoven MK ČR na projekt Děti a 
čtení 2013 (spoluúčast města 57,63%  - 34 000 Kč) a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci 
usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna 

39. schvaluje dodatek č. 2 k souhrnu smluvních dohod na realizaci stavby „I/22 Horažďovice, 
Komenského ulice“ uzavřeném se sdružením společností Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190, Klatovy a 
ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, Strakonice, jehož předmětem je změna rozsahu díla a snížení ceny o 
605.878,40 Kč + DPH a pověřuje  starostu města podpisem dodatku k souhrnu smluvních dohod – za 
realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic a rozvoje města 

40. schvaluje rozpočtové opatření č. 42/2012, kterým se zapojují do rozpočtu nově získané dotace – za 
realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, finanční odbor

41. schvaluje poskytnutí daru veliteli a členům JPO III Karlu Štěpánovi ve výši 1.500 Kč, Jiřímu Chalupovi 
1000 Kč, Jiřímu Černému 500 Kč, Václavu Melkovi 500 Kč, Karlu Němečkovi 500 Kč – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kancelář starosty 

42. schvaluje prodloužení lhůty čerpání poskytnuté finanční dotace Oblastní charitě Horažďovice na 
zajištění pečovatelské služby do 31.03.2013, schvaluje  dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění 
pečovatelské služby ze dne 19.02.1999 a pověřuje starostu podpisem – za realizaci usnesení 
zodpovídá  MěÚ, finanční odbor

43. ve věci jednání RM  schvaluje termíny  jednání RM :  

14.01.2013 v 15:00 hod. 
04.02.2013  v 15:00 hod.                                                                

Mgr. Karel Zrůbek Mgr. Naděžda Chládková
   starosta města    člen RM 




