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Město Horažďovice
Usnesení 

z 69.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
dne 26.08.2013

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 68. schůze  
RM dne 19.08.2013 

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

a) schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .., Na Vápence …., Horažďovice s nájemcem Boženou 
Smetanovou dohodou ke dni 30.09.2013

b) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. .., Na Vápence .., Horažďovice s ……… ……….., 
……………, ……………. s platností od 01.10.2013 za stejných podmínek jako předchozí nájemce 
a pověřuje starostu města podpisem 

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 

3. 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 3.000 
Kč/měsíc vždy k 25. dni běžného kalendářního měsíce, poprvé v září 2013, zároveň bude placeno 
běžné měsíční nájemné – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

4. v záležitosti revitalizace zeleně ve městě: 

a) schvaluje zpracování úpravy projektové dokumentace „Revitalizace zeleně ve městě 
Horažďovice – I. etapa“ za účelem podání žádosti o dotaci na realizaci uvedeného projektu 
z OPŽP

b) schvaluje smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci na realizaci projektu „Revitalizace 
zeleně ve městě  Horažďovice – I. etapa“ z OPŽP včetně administrace od firmy D.EU Consulting, 
s.r.o.,Luby 251, Klatovy a pověřuje starostu města podpisem

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka Technické služby  

5. v záležitosti kácení zeleně neschvaluje kácení 2 ks smrku a 2 ks borovic na p. č. 1153/4 před kotelnou 
v Okružní ulici v k. ú. Horažďovice a doporučuje jako první volbu redukci stromů – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá organizační složka Technické služby  

6. v záležitosti 100. výročí založení jatek v Horažďovicích dle žádosti Ing. Miloslava Šeflera:  

a) souhlasí s uspořádáním akce ke 100. výročí založení jatek v Horažďovicích dne 28.09.2013 od 
11.00 – 13.00 hod. 

b) souhlasí se záborem  veřejného prostranství na Mírovém náměstí (okolo Morového sloupu) dne 
28.09.2013 od 08.00 – 13.00 hod

c) schvaluje součinnost Městské policie Horažďovice po dobu průvodu a slavnostního svěcení 
praporu
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– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

7. v záležitosti vzdělávání seniorů - zajištění  Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V)

a) bere na vědomí výpověď smlouvy ČZU Praha 

b) schvaluje smlouvu o spolupráci při rozvoji vzdělávání seniorů v regionech mezi městem 
Horažďovice a ČZU v Praze, Kamýcká 129,  Praha – Suchdol na zajištění  Virtuální Univerzity 
třetího věku (VU3V) – distanční formou seniorské výuky s využitím multimediálních kurzů

c) schvaluje pro rok 2013 navýšení rozpočtu knihovny o 2.000 Kč a nezvyšování poplatku 
posluchačů VU3V

d) schvaluje pro další období navýšení rozpočtu knihovny o 4.000 Kč a nezvyšování poplatku 
posluchačů VU3V

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  organizační složka Městská knihovna 

8. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ………………., Horažďovice ………………. ……., ………….., 
…………………. s platností od 01.09.2013 na dobu určitou do 31.12.2014 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 kanceláře starosty a MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

9. v záležitosti propagace Aquaparku Horažďovice schvaluje smlouvu o zprostředkování reklamy 
Aquaparku v INFORMAČNÍ BROŽUŘE  formou slevových kuponů mezi  Lubošem Lvem, Suvorovova 
616/IV, Klatovy a městem Horažďovice na dobu od 01.10.2013 do 31.05.2014 a pověřuje starostu 
města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  organizační složka Aquapark 

10. v záležitosti plnění rozpočtu města v roce 2013 doporučuje ZM: 

a) schválit plnění rozpočtu k 31.07.2013  

b) schválit rozpočtovou změnu č. 1 – rozpočtová opatření č. 1-19/2013

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  tajemnice MěÚ 

11. souhlasí s vedením objízdné trasy po pozemních komunikacích Horažďovice - Svéradice - Komušín 
v souvislosti s realizací stavby „Horažďovice Předměstí – kanalizace“ dle žádosti společnosti BÖGL a 
KRÝSL, k.s, Pod Špitálem 1452, Praha – Zbraslav za podmínek stanovených smlouvou o podmínkách 
užívání stavby, schvaluje příslušnou smlouvu o podmínkách užívání stavby a pověřuje starostu města 
podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

12. doporučuje ZM schválit program 17. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu Stanislava Sekyru a 
Jana Buriánka a návrhovou komisi Ing. Josefa  Řáhu a Ondřeje Brabce – za realizaci  usnesení  
zodpovídá místostarosta města  

13. doporučuje ZM v záležitosti prodeje městských bytů .

a) vzít na vědomí stanovisko Ing. Ivany Duškové tajemnice MěÚ, zároveň pověřené výkonem 
povinností a oprávnění vedoucí finančního odboru MěÚ včetně dokumentů Odboru dozoru a 
kontroly zejména část dokumentu 5.1, 5.2, 5.3 publikace Právní úprava dispozic obecním 
majetkem podle zákona o obcích obsahující komentář právní úpravy podle publikované 
judikatury a výkladové praxe ministerstva vnitra a Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné 
správy Ministerstva vnitra č. 47/2009 Sb. 

b) vzít na vědomí stanovisko Bc. Martiny Benešové, vedoucí odboru investic, rozvoje a majetku 
města

c) vzít na vědomí stanovisko právního zástupce města JUDr.  Petra Kubeše, Ph.D.

d) vzít na vědomí stanovisko ředitele Ústavu státu a práva Akademie věd ČR
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e) vzít na vědomí odpověď ředitelky odboru dozoru a kontroly veřejné správy,  Ministerstva vnitra 
ČR

f) schválit zahájení nové etapy prodeje bytů v majetku města Horažďovice podle Zásad postupu při 
prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice ze dne 01.12. 2008 ve znění 
pozdějších dodatků a podle Strategického plánu rozvoje města, kapitola bydlení ze dne 
09.05.2012

g) schválit seznam bytových jednotek, které budou nabídnuty k prodeji stávajícím nájemníkům

h) pověřit realizací usnesení Odbor investic, rozvoje a majetku města

– za realizaci  usnesení  zodpovídá starosta města 

14. schvaluje termíny jednání RM:

16.09.2013 v 15:00 hod.

07.10.2013 v 15:00 hod.

.

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




