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Město Horažďovice
Usnesení 

ze 71.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
dne 16.09.2013

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  ze 71. schůze  
RM dne 09.09.2013 

2. rozhodla o zrušení zadávacího řízení  podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Obnova parkánové zdi Horažďovic pod čp. 66, 67 – etapa III.“ zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách ve zjednodušeném podlimitním řízení, na základě § 84 odst. 2 písm. c), 
z důvodu odmítnutí vítězného uchazeče  uzavřít smlouvu z kapacitních důvodů a pověřuje starostu 
města podpisem Oznámení o zrušení zadávacího řízení – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

3. bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní 
památky – návesní kaple, rejstř. č. ÚSKP 51972/4-5283, k.ú. Boubín z programu Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2013 ve výši 76.000 Kč – za 
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

4. schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 2315/1 zahrada o výměře 3 928 m2 v k.ú. Horažďovice a 
pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

5. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 130/1 zahrada o výměře 96 m2 v k.ú. 
Babín u Horažďovic mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a manželi …………….. a ………….. 
……………………, ……………, …………………… s platností od 01.10.2013 na dobu neurčitou a 
nájemné ve výši 3 Kč/m2 pozemku a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

6. schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 07.05.2012 mezi městem Horažďovice 
(pronajímatel) a společností OSEVA Seeds s.r.o., Komenského 1028, Horažďovice (nájemce) 
s účinností od 01.01.2014 a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. schvaluje sdělení SPU 367437/2013/104/Sza podle ust. § 8 odst. 1 písm. a), e) a f) zákona č. 
428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých 
zákonů pro Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 
8, Plzeň, týkající se pozemku p.č. 367/1 orná půda o výměře 28 286 m2 v k.ú. Horažďovice a pověřuje 
starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku
města 

8. souhlasí s umístěním kabelů NN do pozemku města p. č. 1510/27 v k. ú. Horažďovice 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, povrchy budou 
uvedeny do původního stavu a budou předány zástupci Technických služeb Horažďovice – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic,  rozvoje  a  majetku města 

9. schvaluje povolení zvláštního užívání místní komunikace – chodníku na Mírovém náměstí 
v Horažďovicích, v úseku před čp. 13, z důvodu umístění přenosného prodejního zařízení (dle zákresu) 
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od 01.10.2013 do 30.09.2014 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

10. schvaluje výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v čp. 4, Mírové náměstí, Horažďovice 
(provozování restaurace) za minimální cenu 800 Kč/m2/rok - restaurace, kuchyně a 400 Kč/m2/rok -
kancelář, šatny. Pověřuje starostu města podpisem výběrového řízení,  pověřuje MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor a ukládá MěÚ, odboru 
investic, rozvoje a majetku města propagovat nabídku prostor v Horažďovickém obzoru a Klatovském 
deníku – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

11. v záležitosti pronájmu nebytových prostor v čp. 371, Strakonická ul. schvaluje:

a) pronájem nebytových prostor v čp. 371, Strakonická ulice, Horažďovice Andree Andrlové, 
Strakonická 180, Horažďovice za účelem provozování fitness centra s platností od 01.10.2013  na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši  600 Kč/m2/rok a bude 
valorizováno vždy k 01.01. běžného kalendářního roku o míru inflace roku předchozího

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

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

12. bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 311, Blatenská ulice,  Horažďovice (oční 
ambulance) podanou nájemcem MUDr. Milanem Bejvlem s.r.o., Strakonická 165, Horažďovice. 
Nájemní vztah skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty ke dni 30.11.2013 – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

13. schvaluje dle § 711 odst. 2 písm. b) Občanského zákoníku výpověď z nájmu bytu ………..  a  ……….. 
…………………, nájemcům  bytu č. …, ………………….., …………………. 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 

14. 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 září 2013, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné 
bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

15. v záležitosti převodu bytu Na Vápence: 

a) schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. ..,  ………………. , Horažďovice s nájemcem 
…………….   dohodou ke dni 31.12.2013

b) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. ..,  ……………… , Horažďovice se ………………..  
…………….., ……………, ………………..  a …………….. ………., ………………….. , 
……………… s platností od 01.01.2014 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 

16. schvaluje pronájem bytu č. …., . ……………… , Horažďovice ………. ………….. s platností od 
01.10.2013 na dobu určitou do 31.12.2013 za nájemné 39,97 Kč/m2. Nájem bytu bude opětovně 
prodloužen v případě, že k 31.12.2013 bude řádně placen běžný měsíční nájem, nebude dluh na 
nájemném a bude uhrazen v plné výši poplatek z prodlení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

17. v bytových záležitostech: 

a) schvaluje pořadník 
1. …………………..
2. ………………….. 
3. …………………..
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4. ……………………
5. ……………………
6. ……………………
7. ……………………
8. ……………………
9. ……………………
10. ……………………

b) bere na vědomí, že výlučným nájemcem bytu č. .., ………………… , Horažďovice se po úmrtí 
manžela ……………..  stala……………… , …………… , Horažďovice (§ 707 OZ)

c) schvaluje pronájem bytu č. .. (1+1), ……………… , Horažďovice – DPS manželům  …………….. 
a …………  ……………….. , ………………. s platností od 01.10.2013 na dobu určitou do 
31.12.2013 za nájemné 30 Kč/m2. Nájemné bude valorizováno vždy k 01.07. běžného 
kalendářního roku o míru inflace indexu ceny stavebních prací roku předchozího

d) schvaluje pronájem bytu č. .. (1+1), ………………. , Horažďovice ………..  …………, ………….., 
……………  s platností od  01.11.2013 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

e) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ………………….  , Horažďovice ………….. …………… , 
…………………. ,……………   s platností od 01.10.2013 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

f) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .., ……………… , Horažďovice s …………. a 
………….. …………, …………………, …………….. k 30.09.2013

g) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ………………… , Horažďovice ………..  …………….., 
…………..  s platností od 01.11.2013 na dobu určitou do 31.12.2014 za nájemné 39,97 Kč/m2

s uplatněním slevy 5,80 Kč/m2 pro rok 2013. 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 

18. ve věci Křesťanské MŠ: 

a) souhlasí se změnou závazného ukazatele ve finančním plánu rozpočtu Křesťanské MŠ na rok 
2013 tak, že závazný ukazatel u oprav se zvyšuje na částku 181.500 Kč a je stanoven na opravu 
dlažby venkovní terasy, opravu sklepů, včetně oprav izolace

b) souhlasí s použitím investičního fondu příspěvkové organizace ve výši 33.500 Kč na uvedené 
opravy

c) schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku Křesťanské MŠ o 65.000 Kč, tj. schvaluje rozpočtové 
opatření úhradou z rozpočtové rezervy

d) důrazně upozorňuje paní ředitelku KMŠ Mgr. Alenu Průchovou, že  veškeré výdaje nad rámec 
schváleného rozpočtu musí být předem konzultovány a schváleny radou města – za  realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

19. ve věci vyřazení majetku příspěvkové organizace na základě předloženého seznamu majetku 
souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku ZŠ a ZUŠ 
Horažďovice v celkové pořizovací hodnotě 13.743 Kč s tím, že při vyřazování majetku musí být 
dodržována směrnice pro hospodaření s majetkem příspěvkové organizace – za  realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 



4

20. v záležitosti dopravní výuky žáků schvaluje: 

a) poskytnutí finančního příspěvku na zajištění provozu dětského dopravního hřiště pro dopravní 
výuku a výcvik žáků ZŠ v působnosti MěÚ Horažďovice ve výši 10.000 Kč

b) smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Horažďovice a státní příspěvkovou 
organizací – Centrum služeb pro silniční dopravu s. p. o., Nábřeží L. Svobody 1222/12, Praha 1 a 
pověřuje starostu města podpisem

c) zahrnout do rozpočtu na rok 2014 částku 10.000 Kč na aktivity BESIP pro základní školy 
v působnosti MěÚ Horažďovice

– za  realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

21. souhlasí s užíváním části nebytových prostor v Křesťanské MŠ a souhlasí s předloženou „Smlouvou o 
užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi Křesťanskou MŠ a …………… …………, 
…………….., ……………., s předloženou „Smlouvou o užívání nebytových prostor formou další 
výpůjčky“ mezi Křesťanskou MŠ a Orin, o. s., Na Břehu 298, Katovice a s předloženou „Smlouvou o 
užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi Křesťanskou MŠ a ………….. ………,  
……………, Horažďovice – za  realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

22. souhlasí s užíváním části nebytových prostor v MŠ Loretská a souhlasí s předloženou „Smlouvou o 
užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi MŠ Loretská a Bc. Kateřinou Pultrovou, 
Štěpánky Jelínkové 152, Zadní Třebaň – za  realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

23. v záležitosti veřejnosprávní kontroly:

a) bere   na   vědomí  sdělení o přijetí opatření k 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) vyplývajících z protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly ZŠ a ZUŠ, ZŠ Komenského, 
Křesťanská MŠ a MŠ Loretská

b) souhlasí s prominutím pohledávek příspěvkových organizací MŠ Loretská ve výši 1.153,28 Kč, 
Křesťanská MŠ ve výši 1.153,28 Kč, ZŠ Komenského ve výši 1.153,28 Kč, u ZŠ a ZUŠ ve výši 
9.723,28 Kč

– za  realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

24. bere na vědomí zápis z 18. jednání kulturní komise konané dne 28.08.2013 – za  realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

25. schvaluje text kroniky obce Komušín za rok 2012 – za  realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK 

26. schvaluje konání akce DDM pro veřejnost – v rámci dne otevřených dveří proběhne v Parkánu dne 
20.09.2013 od 15.00 – 18.00 hodin ukázka lukostřelby – za  realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  

27. schvaluje smlouvu mezi městem Horažďovice a Petrem & Janem Klérovými, Divadelní služby, 
Sukova 26, Plzeň na provedení obnovy protipožárních nástřiků v kulturním domě v Horažďovicích a 
pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

28. v záležitosti předvolební prezentace: 

a) nesouhlasí s předvolební prezentací společnosti PEM Communication při Havelském jarmarku 
v Horažďovicích dne 12.10.2013

b) neschvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice  a společností PEM Communication  na 
podporu kulturních akcí v Horažďovicích a pověřuje starostu města podpisem 

– za  realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK

29. souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 11.000 Kč Jaroslavu Houdkovi, Komenského 
748,  Horažďovice na provoz pojízdné prodejny v kalendářním roce 2013, schvaluje rozpočtové 
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opatření ve výši 1.000 Kč z rozpočtové rezervy – za  realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví 

30. schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční dotace v rámci programu „Podpora pro obce, které mají 
uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské 
služby na území Plzeňského kraje v roce 2013“  a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

31. na návrh místostarosty města Jana Buriánka ve věci jmenování vedoucí  organizační složky Technické 
služby města Horažďovice:

a) jmenuje Marcelu Benešovou vedoucí organizační složky Technické služby města Horažďovice 
s platností  od 01.10.2013

b) schvaluje plat  vedoucí organizační složky Technické služby města Horažďovice dle přílohy č. 1 
návrhu usnesení. Platový výměr  nabývá  účinnosti 01.10.2013  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

c) ukládá tajemnici MěÚ, Ing. Ivaně Duškové  realizovat usnesení, tj. vystavit a předat jmenovací 
listinu a platový výměr  vedoucí organizační složky Technické služby města Horažďovice

– za  realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ 

32. schvaluje smlouvu o poskytování regionálních služeb mezi městem Horažďovice  (zřizovatel 
organizační složky Městská knihovna Horažďovice) a  obcí Kovčín (zřizovatel Místní knihovny Kovčín) 
a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská 
knihovna  

33. ve věci obnovy cestní sítě v Anglickém parku Ostrov po živelních pohromách v roce 2013:

a) souhlasí s podáním žádosti na obnovu majetku poškozeného živelní pohromou v roce 2013 do 
programu „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013“, 
dotačního titulu DT č.1, vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

b) pověřuje starostu města podpisem žádosti

c) realizace obnovy bude hrazena z rozpočtu 2013 § 2212

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

34. schvaluje podání žádosti poskytovateli dotace ROP NUTS II Jihozápad, Územní odbor implementace 
Poděbradova 2842/1, Plzeň na prodloužení termínu ukončení realizace akce Otavská cyklostezka –
úsek mikroregionu Prácheňsko č.1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí, etapa I. s termínem ukončení fyzické 
realizace akce do 30.06.2014 a termínem ukončení akce 28.07.2014  – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

35. schvaluje žádost společnosti Stavební společnost H a T spol. s r.o., Komenského 373, Strakonice o 
souhlas se změnou subdodavatele elektroinstalačních prací  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

36. v záležitosti „Rekonstrukce Strakonické ulice“: 

a) rozhodla o přijetí nabídky společnosti Ing. Daniely Škubalové, U Bachmače 29, Plzeň na zhotovení 
projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce Strakonické ulice“ včetně výkonu inženýrské 
činnosti ve výši 211.000 Kč + DPH

b) schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem 

c) schvaluje rozpočtové opatření ve výši 120.000 Kč přesunem v rámci § 2212 Silnice z neinvestiční 
položky opravy a udržování na investiční položku budovy, haly a stavby  

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
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37. doporučuje ZM neschválit záměr odprodeje pozemků st.p.č. 1539 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 564 m2, st.p.č. 1540 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2, p.č. 1480/1 ostatní plocha 
manipulační plocha o výměře 6 809 m2, p.č. 1480/5 ostatní plocha zeleň o výměře 4 382 m2, p.č. 
1480/6 ostatní plocha zeleň o výměře 1 740 m2 v k.ú. Horažďovice společnosti RoBiN OIL spol. s r.o., 
Libušina 172, Kladno – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

38. schvaluje připojení sousedních nemovitostí na p.č. 219/29, p.č. 219/30, p.č. 219/33 v k.ú. Horažďovice 
k místní komunikaci ulice Peškova v Horažďovicích, z důvodu plánované výstavby rekreačního domu 
na uvedených pozemcích  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

39. ve věci majetkoprávního vypořádání pozemků v Komenského ulici v Horažďovicích mezi Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR a městem Horažďovice 

a) doporučuje ZM schválit záměr nabytí pozemků p.č. 2475/33 ostatní plocha ostatní komunikace 
o výměře 279 m2, p.č. 2475/34 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1 210 m2, p.č. 
2475/35 ostatní plocha silnice o výměře 46 m2, p.č. 2475/36 ostatní plocha ostatní komunikace o 
výměře 2 m2, p.č. 2475/37 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 21 m2 v k.ú. Zářečí u 
Horažďovic 

b) schvaluje prohlášení města Horažďovice týkající se staveb ve vlastnictví města Horažďovice na 
pozemcích p.č. 2475/33, p.č. 2475/34, p.č. 2475/35, p.č. 2475/36, p.č. 2475/37 v k.ú. Zářečí u 
Horažďovic a pověřuje starostu města podpisem 

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

40. bere na vědomí  havarijní kácení 1 ks olše, 2 ks javoru a 1 ks dubu na p. č. 1083/1 v parku Ostrov v
k. ú. Zářečí u Horažďovic – za  realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 

41. v záležitosti nebytových prostor v čp. 11, Horažďovice – kulečníkový bar: 

a) bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 11, Mírové náměstí, Horažďovice 
(zámecký kulečníkový bar-klub) podanou nájemcem Pavlem Vaňkem, 5. května 757/II, Sušice,  
schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor dohodou ke dni 30.09.2013 a pověřuje starostu 
města podpisem

b) schvaluje dohodu o finančním vyrovnání mezi městem Horažďovice a Pavlem Vaňkem, 5. 
května 757/II, Sušice za zhodnocení pronajatého nemovitého majetku v čp. 11, Mírové náměstí, 
Horažďovice v částce 48.500 Kč, která bude započtena proti dlužnému nájmu a pověřuje 
starostu města podpisem dohody o finančním vyrovnání

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

42. schvaluje bezúplatné nabytí movitého majetku mezi městem Horažďovice a ČR - Záchranným 
útvarem HZS ČR, Opavská 29 Hlučín v celkové ceně 3.417 Kč pro JPO III SDH Horažďovice a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o převodu vlastnictví k majetku ČR  – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty 

43. v záležitosti ZŠ a ZUŠ Horažďovice:

a) bere na vědomí stanovisko předsedy Krajské umělecké rady ZUŠ Plzeňského kraje p. Miloslava 
Esterleho

b) stanovuje termín veřejného projednání v záležitosti ZUŠ Horažďovice na 26.09.2013 v 16.00 
hod. v sále hotelu Prácheň  

c) doporučuje ZM změnu právní subjektivity ZŠ a ZUŠ k 01.01.2014 tak, že ZŠ Blatenská bude 
samostatným právním subjektem a ZUŠ Blatenská bude samostatným právním subjektem 

– za realizaci usnesení zodpovídá místostarosta města – (5-0-0).
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44. schvaluje podání žádosti poskytovateli dotace Státnímu fondu životního prostředí ČR, Kaplanova 
1931/1, Praha 11 - Chodov na prodloužení termínu předložení Závěrečného vyúčtování akce Likvidace 
lokálních zdrojů na fosilní paliva, rozšíření stávajících rozvodů a připojení odběratelů na systém CZT 
města Horažďovice do 22.10.2014 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

45. v záležitosti veřejné zeleně:

a) schvaluje provedení náhradní výsadby 30 ks stromů na p. č. 1083/1 v parku Ostrov v k. ú. Zářečí 
u Horažďovic  

b) schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče - Daniel Brunát, firma DANIMA, IČO: 733 83 937 na 
realizaci náhradní výsadby 30 ks stromů v parku Ostrov ve výši 196.020 Kč včetně DPH a 
schvaluje smlouvu o dílo o následné údržbě

c) schvaluje navýšení rozpočtu o 196.000 Kč v paragrafu VZHLED OBCE, položka 5169 - Nákup
služeb jinde nespecifikovaných, tj. schvaluje rozpočtové opatření úhradou z rozpočtové rezervy

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 

46. nesouhlasí s užitím znaku města Horažďovice na připravovaném reklamně-informačním plakátu 
Sušice + Horažďovice, připravovaném společností Kompakt, s.r.o a nesouhlasí s vývěsem reklamně-
informačních plakátů do vchodů bytových domů – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

47. rozhodla o přijetí nabídky společnosti ZIP, o.p.s., Tomanova 3-5, Plzeň na výkon archeologického 
výzkumu formou dohledu stavby „Rekonstrukce „Obecáku“ v Horažďovicích“ ve výši jednotkové ceny 
170 Kč/hod + DPH a 1.000 Kč + DPH za vypracování nálezové zprávy, schvaluje příslušnou smlouvu o 
dílo a pověřuje starostu města podpisem smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

48. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava kaple Boubín“ uzavřené 
s Miroslavem Brůžkem, Trhová 109, Horažďovice, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla 
a rozsahu díla a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

49. doporučuje ZM schválit program 18. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu: Mgr. Václava
Jáchima a Ing. Miroslavu Makrlíkovou a návrhovou komisi: Pavla Jánského a Ing. Miloslava Chlana –
za realizaci usnesení zodpovídá místostarosta města 

50. ve věci jednání RM a ZM  schvaluje termíny   

jednání RM : 07.10.2013 v 15.00 hod.
21.10.2013 v 15:00 hod.
11.11.2013 v 15:00 hod.
02.12.2013 v 15:00 hod.
16.12.2013 v 15:00 hod.

jednání ZM 26.09.2013 v 18:00 hod. 
09.12.2013 v 17:00 hod. 

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




