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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 2.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného  
 dne  24.11.2014 

 
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 1. schůze  RM 
ze dne 12.11.2014  

2. v záležitosti komunikační strategie města Horažďovice:  

a) schvaluje zapojení města Horažďovice do projektu Centra pro komunitní práci Západní Čechy 
(CpKP) s názvem Komunikační strategie malých a středních měst, jehož cílem by mělo být 
zavedení nových metod komunikace a podpoření zájmu občanů o účast na věcech veřejných s 
termínem realizace projektu 2015-2016 

b) souhlasí s kofinancováním projektu ve výši 10 % nákladů projektu s předpokladem cca 30.000 
Kč a zařazením do rozpočtu roku 2015-2016 

      – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

3. doporučuje ZM projednat a schválit odkup části st.p.č. 153 o výměře cca 270 m2 v k.ú. Horažďovice 
od Římskokatolické farnosti Horažďovice, Mírové náměstí 10, Horažďovice za cenu 250 Kč/m2 
pozemku + náklady s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

4. doporučuje ZM projednat a schválit směnu pozemků mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (prvá smluvní strana) a ……………,  ………………….. (druhá smluvní strana) p.č. 60/1 
ostatní plocha zeleň o výměře 404 m2, st.p.č. 91 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 včetně 
stavby bez čísla popisného v k.ú. Komušín (ve vlastnictví města Horažďovice) a p.č. 1369/12 ostatní 
plocha o výměře 945 m2, p.č. 1369/15 ostatní plocha o výměře 923 m2 v k.ú. Komušín (ve vlastnictví 
………… …………..) a směnnou smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(prvá smluvní strana) a  ……… ………….., ………………. (druhá smluvní strana) bez finančního 
vyrovnání – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. odkládá rozhodnutí týkající se prodeje dílu „a“ o výměře 8 m2 odděleného z p.č. 1153/4 a sloučeného 
do p.č. 1148/27 v k.ú. Horažďovice  ………… …………., ……………… , ………….. k dopřesnění – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 259 na pronájem p.č. 2641 v k.ú. Horažďovice ke 
dni 12.11.2014 mezi společností Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové 
(pronajímatel) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (nájemce) – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící komise (doplněné o  ……….. ………… a náhradníka 
………. ………….)  podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Kulturní dům Horažďovice 
– zateplení objektu, výměna oken a dveří“ zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění v otevřeném řízení – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

8. revokuje usnesení 60. RM, bod 53 (změna pozice dveří do technické místnosti v severozápadním 
průčelí) a 67. RM, bod 14 a dodatečně souhlasí s opačným provedením barevnosti fasády, s odlišnou 
úrovní nivelety horního líce soklu, s posunutím dveří na balkon v jihovýchodním průčelí, s podezděním 
balkonu, s posunutím dveří v severozápadním průčelí a zúžením okna v technické místnosti řadového 
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domu D a schvaluje ukončení nájmu z pozemku p.č. 3117 v  k.ú. Horažďovice k 31.03.2015 za 
podmínky, že do 31.03.2015 bude uhrazeno nájemné za období od 01.01.2015 do 31.03.2015 – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje pronájem části nebytových  prostor o výměře 53,14 m2  v přízemí čp. 311,  ulice Blatenská, 
Horažďovice  Evě Kropáčkové, Velké Hydčice 30 za účelem provozování holičských a kadeřnických 
služeb s platností  od 01.01.2015 na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 
312 Kč/m2/rok,  schvaluje příslušnou nájemní smlouvu  a smlouvu o zapojení do systému zavedeného 
obcí pro nakládání s komunálním odpadem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

10. schvaluje dle § 2288 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku výpověď  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  

11. zrušuje výběrové řízení v souladu s ustanovením bodu 2.1. Výzvy k podání nabídek veřejnou zakázku 
malého rozsahu dle § 18 obecné výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
v platném znění na dodavatele zakázky: „Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a 
revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč a ukládá MěÚ, finančnímu 
odboru vypsat nové výběrové řízení se zadáním těchto podmínek: 

a) poskytnutí úvěru nesmí být vázáno na převedení běžných nebo jiných účtů zadavatele 
k poskytovateli úvěru, zadavatel souhlasí se zřízením běžného účtu u poskytovatele úvěru k 
inkasu jistiny a úroků z úvěru 

b) poskytnutí úvěru nesmí být vázáno na převedení (ani části) platebního styku zadavatele 

c) poskytnutí úvěru nesmí být vázáno na poskytnutí jakéhokoliv jiného produktu či služby 

 –    za realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

12. schvaluje změnu ve složení hlavní a dílčí inventarizační komise pro kalendářní rok 2014 a pověřuje 
starostu města jmenováním místostarostky Ing. Hany Kalné, členem hlavní a dílčí inventarizační 
komise místo pana Jana Buriánka – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

13. schvaluje darovací smlouvu mezi  J&T Bankou, a. s., Pobřežní 297/14, Praha  a  městem 
Horažďovice, kterou město Horažďovice přijímá dar ve výši 30.000 Kč na podporu zdravotně 
postižených dětí – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor   

14. bere na vědomí stanovisko MěÚ, finančního odboru k žádosti  p. Jiřího Lukeše, Horažďovice, 
Nábřežní 288 ze dne 5.11.2014 ve věci zvláštního užívání veřejného prostranství před provozovnou 
Černé kafe v ul. Monsignora Fořta 69 v Horažďovicích  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, 
finanční odbor 

15. bere na vědomí protokol o výsledku průběžné kontroly Základní umělecké školy Horažďovice, 
příspěvková organizace, provedené Krajským úřadem Plzeňského kraje – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

16. stanoví plat ředitelkám příspěvkových organizací Mgr. Aleně Průchové, Mgr. Marii Sládkové, Mgr. 
Marcele Šmrhové, Mgr. Jaroslavě Šimkové a řediteli ZUŠ Mgr. Martinu Petrusovi a vydává platové 
výměry s účinností od 01.11.2014 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, dle přílohy 
návrhu usnesení – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

17. schvaluje odměnu dle předloženého návrhu ředitelkám mateřských škol Mgr. Marii Sládkové, Mgr. 
Aleně Průchové, ředitelkám základních škol Mgr. Marcele Šmrhové, Mgr. Jaroslavě Šimkové a řediteli 
ZUŠ Mgr. Martinu Petrusovi v rámci rozvojového programu „Zvýšení platů pedagogických pracovníků 
regionálního školství v roce 2014“ (ÚZ 33 051) – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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18. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.500 Kč na službu raná péče Centra pro dětský 
sluch Tamtam, o.p.s., Hábova 1571, Praha 5 – Stodůlky a schvaluje příslušnou smlouvu o poskytnutí 
finančního příspěvku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

19. v bytových záležitostech:  

a) schvaluje pronájem bytu č. … , …………….., Horažďovice – DPS – …………… ………….., 
……………….., Horažďovice s platností od 01.12.2014 na dobu určitou do 31.12.2015 za 
nájemné 30 Kč/m2 

b) schvaluje pronájem bytu č. … , …………………, Horažďovice …………… ………….., 
……………………, Horažďovice s platností od 01.12.2014 na dobu neurčitou  za nájemné 39,97 
Kč/m2 

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

20. schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2014  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

21. schvaluje servisní smlouvu o poskytnutí servisních služeb mezi městem Horažďovice a firmou JD 
ROZHLASY s. r. o., Vigantice 196, 756  61, Vigantice IČ 27797007, DIČ CZ27797007 – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

22. schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů včetně dodatku předložené 
společností EKOKOM, a.s. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy a dodatku – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

23. v záležitosti pořádání Adventního koncertu:  

a) schvaluje smlouvu mezi městem Horažďovice a skupinou TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR  

b) schvaluje výši vstupného 120 Kč  

      – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

24. revokuje usnesení 91. RM, bod  27 b), ze dne 25.08.2014 týkající se kácení 7 ks dřevin na pozemku 
p.č. 1161/2 v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 

25. schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a 
oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2015 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK 

26. schvaluje bezplatný pronájem prostor Galerie v Zámku v Horažďovicích za účelem pořádání 
Vánočního koncertu hudebního tria „MUSICAL Friendschip“ dne 14.12.2014 – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

27. ve věci jednání RM a ZM schvaluje termíny jednání RM a ZM: 

  jednání RM:  08.12.2014 ve 14:00 hod. 
    jednání ZM:     17.12.2014  v  17:00 hod. – kulturní dům  

  

 
 
 
Ing. Michael Forman, v.r.        Ing. Hana Kalná, v.r.   
   starosta města         místostarostka města    

 
 
 
 
 
 


