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Město Horažďovice
Usnesení 

ze 72.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
dne 07.10.2013

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 16.09.2013 

2. doporučuje ZM projednat a schválit odkup pozemku p.č. 1389/24 v k.ú. Komušín a kupní smlouvu na 
odprodej p.č. 1389/24 zahrada o výměře 20 m2 (oddělené geometrickým plánem č. 98-58/2013 z p.č. 
1389/18 v k.ú. Komušín) mezi městem Horažďovice (prodávající) a ……….. ………., ……………
(kupující) za cenu 120 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související s tím, že kupní cena bude 
zaplacena do 2 měsíců od rozhodnutí ZM – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města

3. doporučuje ZM projednat a schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní mezi městem 
Horažďovice (budoucí prodávající) a ………….. ……………., ………….. …………., ……………….
(budoucí kupující) týkající se prodloužení termínu dokončení výstavby objektu bydlení a uvedení 
stavby do trvalého užívání do 31.03.2015 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

4. schvaluje sdělení SPU 392561/2013/104/Mr 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 pozemků p.č. 66, p.č. 67/2, p.č. 68, p.č. 73, p.č. 75, p.č. 92/2, p.č. 92/3, p.č. 92/4, p.č. 
92/10, p.č. 92/13, p.č. 131, p.č. 174, p.č. 359, p.č. 361/1, p.č. 361/2, p.č. 362/4 v k.ú. Babín u 
Horažďovic a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města

5. schvaluje třístrannou smlouvu o zřízení věcného břemene k plynovodní přípojce pro čp. 165, 
Strakonická ulice v Horažďovicích mezi městem Horažďovice (povinný), společností RWE GasNet, 
s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, zastoupené na základě plné moci společností RWE Distribuční 
služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno (oprávněný), manželi ………………. a………………….., 
………………., ……………………. (investoři) za jednorázovou náhradu 1.210 Kč včetně DPH a 
pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

6. schvaluje pro období od 01.01.2014 do 31.12.2014 poskytnutí slevy u smluvního nájemného ve výši:

a) 5,80 Kč/m2/měsíc  pro byty v základní kvalitě (bývalá II. kategorie) v čp. 4, 11, 68, 69, 105, 155, 
268, 535, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 710, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 
718, 719, 720, 721, 722

b) 6,71 Kč/m2/měsíc  pro byty ve snížené kvalitě (bývalá III. a IV. kategorie)

Podmínkou poskytnutí uvedené slevy je, že nájemce nedluží městu Horažďovice nájemné a úhrady za 
plnění poskytovaná s užíváním bytu

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

7. souhlasí s dohodou o ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 311, Blatenská ulice,  Horažďovice 
(zubní ordinace) podanou nájemcem MUDr. Miladou Hálkovou, Václavská 282, Strakonice ke dni 
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31.12.2013 a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města

8. bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 311, Blatenská ulice, Horažďovice 
(prodejna oční optiky) podanou nájemcem Irenou Peškovou, Nádražní 243, Sedlice. Nájemní vztah 
skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty ke dni 31.12.2013 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

9. bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor - garáže v čp. 713, Peškova ulice,  Horažďovice 
podanou nájemcem ………………. ………………….., ………………….. , ………………. Nájemní vztah 
skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty ke dni 31.12.2013 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

10. schvaluje dočasné vyjmutí úhrady nájemného za sklepní prostory k bytu č. ., …………….., 
Horažďovice nájemci ……………. ……………..  s platností od 01.11.2013 do doby odvlhčení sklepních 
prostor – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

11. schvaluje dle § 711 odst. 2 písm. b) Občanského zákoníku výpověď z nájmu bytu …………. ……….., 
nájemci bytu č. .., ……………….. , …………………… s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počne 
plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

12. schvaluje pronájem bytu č. … (2+1), …………………, Horažďovice ……………….. …………….,  
……….. …….. s platností od 01.12.2013 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 

13. schvaluje změnu účelu finančního příspěvku pro organizaci Svazu zdravotně postižených 
Horažďovice (z úhrady vstupu do bazénu na autobusovou dopravu členů svazu na výlety) – za  
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

14. v záležitosti zajištění reklamy při městské akci Havelský jarmark aneb posvícení na zámku schvaluje: 

a) smlouvu o reklamě mezi  městem Horažďovice a společností Bytservis Sušice, s.r.o.

b) smlouvu o reklamě mezi městem Horažďovice a společností Hapon, s.r.o.

c) smlouvu o reklamě mezi městem Horažďovice a společností Lyckeby Culinar, a.s. 

a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

15. schvaluje vyhlášení 7. ročníku ekologicky zaměřené soutěže ve sběru „potravinářského“ hliníku pro 
školní rok 2013/2014 za stávajících pravidel – za  realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP 

16. v záležitosti úpravy územního plánu: 

a) schvaluje cenovou nabídku spol. Atelier M.A.A.T., Převrátilská 330, Tábor, IČ 28145968 na úpravu 
územně plánovací dokumentace města Horažďovice dle současné platné legislativy ve výši 60.000 
Kč bez DPH

b) schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2013

– za  realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor výstavby a ÚP 

17. bere na vědomí zápis z jednání komise zástupců částí obce ze dne 18.09.2013 – za  realizaci 
usnesení zodpovídá místostarosta města 

18. v záležitosti využití části plaveckého bazénu v Aquaparku: 

a) schvaluje smlouvu na využití části plaveckého bazénu pro výuku plavání mezi městem 
Horažďovice a Školním sportovním klubem při ZŠ Horažďovice, Komenského ul. 211 a pověřuje 
starostu města podpisem
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b) schvaluje smlouvu na využití části plaveckého bazénu pro výuku plavání mezi městem 
Horažďovice a Domem dětí a mládeže Horažďovice, Zámek 11 a pověřuje starostu města 
podpisem

– za  realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Aquapark 

19. v záležitosti zajištění správy a provozu víceúčelového hřiště s umělým povrchem Vápenka: 

a) schvaluje s platností od 01.10.2013 provozní řád víceúčelového hřiště Vápenka (provozní doba 
květen – srpen od 9.00 hod. do 20.30 hod., září od 9.00 hod. do 19.30 hod, říjen od 9.00 hod. do 
19:00 hod. (vstupné osoby mladší 15-ti let + doprovod zdarma, ostatní 50 Kč/hod.)

b) souhlasí, aby provoz víceúčelového hřiště s umělým povrchem Vápenka byl  s platností od 
01.10.2013 zajištěn na základě dohody mimo pracovní poměr za odměnu max. 1.200 Kč/měsíc 
každoročně vždy po dobu maximálně šesti měsíců

– za  realizaci usnesení zodpovídá místostarosta města 

20. bere na vědomí  Výroční zprávu o činnosti ZŠ Komenského za školní rok 2012/2013 – za  realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

21. jmenuje Ing. Marii Velkovou do školské rady základních škol za zřizovatele, a to na základě § 167 
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů – za  realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK 

22. schvaluje zařazení finančního příspěvku ve výši 100.000 Kč do rozpočtu na rok 2014 Pionýrské 
skupině Prácheň na pořízení nového stanového vybavení – za  realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK 

23. v záležitosti změny dispozičního oprávnění k provádění řídící kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. 
schvaluje dispoziční oprávnění k provádění řídící kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. uvedené v 
Dodatku č. 3, který kompletně nahrazuje  přílohu č. 1  a doplňuje  přílohu č. 2 Směrnice č. 1/2009 o 
finanční kontrole z 25.02.2009 a dodatek č. 1 z 01.12.2010 a dodatek č. 2 z 16.04.2012 – za  realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

24. v záležitosti kácení zeleně: 

a) schvaluje pokácení 4 ks keřů na p.č. 1156/18 před čp. 757 v Žižkově ulici v k. ú. Horažďovice

b) schvaluje pokácení 1 ks smrku p.č. 2807 u kina v k. ú. Horažďovice

c) schvaluje pokácení 2 ks thují na p.č. 186 před kostelem na starém hřbitově v k.ú. Horažďovice

d) schvaluje pokácení keřové skupiny na p.č. 175/2 před kolumbáriem na starém hřbitově v k.ú.    
Horažďovice

e) schvaluje pokácení 2 ks thují na zrušeném hrobovém místě na starém hřbitově v k.ú. 
Horažďovice

f) schvaluje pokácení 2 ks jalovců na p.č. u č. p. 787-8 v ul. Pod vodojemem v k.ú. Horažďovice

g) schvaluje pokácení 5 ks cypřišů a 2 ks smrku u domu čp. 57  v k.ú. Veřechov

– za  realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

25. schvaluje rozpočtové opatření č.  26, 27 a 28/2013 – za  realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční 
odbor 

26. ve věci vyřazení majetku příspěvkových organizací: 

a) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení majetku ZŠ 
Komenského v celkové pořizovací hodnotě 331.155 Kč, z toho samostatných movitých věcí 
v hodnotě 11.400 Kč, drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 299.280 Kč a drobného 
dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 20.475 Kč
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b) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení  drobného 
dlouhodobého hmotného majetku Křesťanská MŠ v celkové pořizovací hodnotě 6.213 Kč

c) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku ZŠ a ZUŠ v celkové pořizovací hodnotě 203.001 Kč

– za  realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

27. v záležitosti organizační změny na Městském úřadě Horažďovice:    

a) schvaluje zvýšení počtu zaměstnanců u Městského úřadu Horažďovice o 1 zaměstnance –
investičního technika k termínu 01.01.2014

b) schvaluje s platností od 01.01.2014 dle  § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Horažďovice – 53 z toho obslužné 2 

c) souhlasí s úpravou bytu v budově Městského úřadu Horažďovice spočívající ve změně na 
nebytové prostory pro potřeby městského úřadu

d) ukládá  tajemnici MěÚ Ing. Ivaně Duškové realizovat rozhodnutí rady města

e) schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2013 ve výši 150 tis. Kč na úpravu bytu v budově 
městského úřadu  na nebytové prostory pro potřeby městského úřadu úhradou z rezervy 
kapitálových výdajů

– za  realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ 

28. souhlasí s úplnou uzavírkou místní komunikace „Obecák“ po dobu provádění stavby Rekonstrukce 
„Obecáku“ v Horažďovicích v termínu od 14.10.2013 do 30.11.2013 dle žádosti společnosti Vavřík 
stavby s.r.o., Příkosice 151, Mirošov – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města 

29. souhlasí s úplnou uzavírkou I/22 na území města Horažďovice a části místní komunikace v Jiráskově 
ulici a souhlasí s vedením objízdné trasy po zastavěném území města Horažďovice a po místních 
komunikacích po dobu provádění staveb STL plynovod a oprava vodovodu Komenského ul. 
Horažďovice a oprava povrchů komunikace I/22 v termínu do 27.10.2013 dle žádosti společnosti 
INTEPS, s.r.o. zastoupené Pavlem Bílkem, Bezděkovská 78, Strakonice – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

30. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky Ing. Daniely Škubalové, U Bachmače 29, Plzeň na zhotovení 
projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce Rybářské ulice – V Lukách, Horažďovice“ včetně 
výkonu inženýrské činnosti ve výši 82.100 Kč + DPH a výkonu autorského dozoru ve výši jednotkové 
ceny 250 Kč/hod + DPH a 800 Kč/cestu + DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje 
starostu města podpisem  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

31. v záležitosti stavby „Stavební úpravy křižovatky Strakonická – Příkopy v Horažďovicích“ schvaluje
smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene č.  0218/22-
501/33200/2013 a 0219/22-501/33200/2013 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 
Praha 4 a městem Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

32. v záležitosti připojení domu pro seniory  na distribuční sít NN: 

a) schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV pro dům pro seniory mezi městem Horažďovice 
a ČEZ a.s. 

b) souhlasí s úhradou podílu na nákladech ve výši 267.200 Kč

c) pověřuje starostu města podpisem smlouvy

d) schvaluje rozpočtové opatření č. 30/2013 ve výši 133.600 Kč 
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– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

33. schvaluje záměr využití nebytových prostor bývalého zámeckého baru ve prospěch Městského muzea 
Horažďovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka Městské muzeum 

34. schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby  „Horažďovice Předměstí – kanalizace“
uzavřené se společností  BÖGL a KRÝSL, k.s, Pod Špitálem 1452, Praha - Zbraslav, jehož předmětem 
je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 275.311 Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

35. schvaluje dohodu o opravách a úpravách nebytového prostoru a majetkovém a finančním vypořádání 
mezi městem Horažďovice a  společností HUA HUA s.r.o., Čs. Legií 115, Klatovy, IČ: 29100763 a 
pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

36. schvaluje Organizační směrnici  č. 7/2013, kterou se stanoví pravidla pro zajištění ochrany osobních 
údajů při provozování Městského kamerového dohlížecího systému –  za realizaci usnesení zodpovídá 
starosta města

37. věci jednání RM a ZM  schvaluje termíny :  

jednání RM : 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 09.12.2013 v 17:00 hod. (MěÚ)

. 

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




