
 1 

Město Horažďovice 
Usnesení  

z  5.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne 10. 1.  2011  

 
 
 
Zaslána  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  3. schůze  RM   dne  
17. 12. 2010  a  ze  4. schůze RM  dne 20. 12. 2010  

2. nesouhlasí se zrušením Výzvy k podání nabídky na zhotovení díla Snížení energetické náročnosti budov MŠ 
Křesťanská, J. z Poděbrad 724, Horažďovice a MŠ Loretská 935, Horažďovice  –  za  realizaci  usnesení  
zodpovídá   MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. na základě ustanovení § 76 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni 
vyhlášení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budov MŠ Křesťanská, J. z Poděbrad 724, 
Horažďovice a MŠ Loretská 935, Horažďovice“ po projednání vylučuje uchazeče : 

a) D-beton, s.r.o., U Keramičky 148, 334 42 Chlumčany IČ 25248651 
b) NOVOSTAV  PLANÁ s.r.o., Plzeňská 298, 348 15 Planá IČ 26412365 
c) TexColor Č. Budějovice s.r.o., Vráto 87, 370 01 České Budějovice IČ 48201774 
d) Švec s.r.o., Stará Dobev 8, 397 01 Písek IČ 26111586 
e) D-PERFEKT s.r.o., Malá Víska 5, 339 01 Klatovy IČ 25245481 
f)    MIRAS stavitelství a sanace s.r.o., V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň – Litice IČ 26385759 
g) HOBR holding s.r.o., Jiráskova 708, 341 01 Horažďovice IČ 29011507 

z účasti v zadávacím řízení na základě vyřazení nabídek hodnotící komisí a pověřuje starostu města podpisem 
rozhodnutí o vyloučení – za   realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor investic,  rozvoje  a    majetku  města    

4. schvaluje smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, se sídlem 
Jeronýmova 1750/21, České Budějovice z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na akci 
„Multifunk ční zařízení Veřechov – pro kulturu, sport a vzdělávání“ s celkovou výší poskytnutého finančního 
příspěvku 92,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 13.285.848,84 Kč a 
pověřuje starostu města podpisem  –  za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

5. schvaluje smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, se sídlem 
Jeronýmova 1750/21, České Budějovice z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na akci 
„Stavební úpravy místní komunikace Okružní II v Horažďovicích“ s celkovou výší poskytnutého finančního 
příspěvku 92,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výší 10.333.713,49 Kč a 
pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

6. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s., Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 
Praha 5 na realizaci stavby veřejné zakázky malého rozsahu  zadávané dle § 18 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách v platném znění s názvem „Horažďovice – vrty HV 1, HV 2, HV 3, HV 4“ s nabídkovou  
cenou  ve výši 1.088.100 Kč + DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. schvaluje mandátní smlouvu na zajištění autorského dozoru stavby „Horažďovice – vrty HV 01,HV 02,HV 03, 
HV 04“ uzavřené se společností RMT VZ, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7, zastoupenou Mgr. Petrem  
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Hosnédlem s nabídkovou cenou 420 Kč/hod + DPH a cenou za dopravu ve výši 8 Kč/km +DPH a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje ukončení mandátní smlouvy dohodou na Implementaci projektu „Zlepšení tepelně technických 
vlastností obvodových konstrukcí budov ZŠ Komenského 211 a ZŠ Blatenská v Horažďovicích“, uzavřené se 
společností CEFA, s.r.o., Podle Náhonu 59, Praha 10 včetně příloh a pověřuje starostu města podpisem – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. doporučuje ZM projednat a schválit smlouvy o budoucí smlouvě kupní na akci „Otavská cyklostezka – úsek 
v mikroregionu Prácheňsko č.1 Svaté Pole – č.4 Zářečí“ mezi městem Horažďovice (budoucí kupující) :  

a) ………………. Plzeň Černice, …………….. Plzeň Černice,  …………….., Horažďovice, ……………. 
Horažďovice (budoucí prodávající) vedení na LV č. 1689 k prodeji části p.č. 2408/3 o výměře cca 60 
m2, části p.č. 1073/2 o výměře cca 123 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic za cenu 50 Kč/m2 

b) …………………….. Bystřice nad Pernštejnem, …………………… Plzeň Černice, …………….Plzeň 
Černice, ……………..... Horažďovice, …………… Horažďovice (budoucí prodávající) vedení na LV 
č. 1760 k prodeji části p.č. 2408/1 o výměře cca 115 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic za cenu 50 Kč/m2 

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

10. rozhodla o přijetí cenové nabídky   ……………..  na  výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi stavby Snížení energetické náročnosti budov MŠ Křesťanská, J. z Poděbrad 724, 
Horažďovice a MŠ Loretská 935, Horažďovice ve výši 48.000 Kč, schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. neschvaluje projektovou dokumentaci pro územní řízení stavby „Městské opevnění Horažďovice – Pražská 
(Červená) brána“  –  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje projektovou dokumentaci pro územní řízení stavby „Rekonstrukce městského domu  čp. 70 a 71, 
Horažďovice“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby „Městské opevnění Horažďovice  – Jihovýchodní 
brána“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. nesouhlasí s žádostí  …………………… o změnu projektového řešení stavby „Horažďovice - Třebomyslická 
ulice a malý městský obchvat“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15.  nesouhlasí se změnou smlouvy  o podmínkách zřízení stavby uzavřené dne 26. 1. 2009 mezi městem 
Horažďovice a  ……………..... – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

16. schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Českým rybářským svazem, místní 
organizací, IČ 43316603,  Horažďovice, zastoupeným předsedou organizace  …………….  a jednatelem 
…………… (nájemce) na pronájem p.č. 1193/1 vodní plocha o výměře 17 145 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic 
za cenu 1500 Kč/ha s nulovým  DPH, nájemní vztah se sjednává od 1. 1. 2011 na dobu neurčitou, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

17. schvaluje nájemní smlouvu  mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a …………………  (nájemce) na 
pronájem p.č. 517/1 KN ostatní plocha neplodná půda o výměře 400 m2 a p.č. 310/4 PK o výměře 589 m2 v k.ú. 
Horažďovická Lhota za cenu 107 Kč/ha s nulovým  DPH, nájemní vztah se sjednává od 1. 1. 2011 na dobu 
neurčitou, s roční výpovědní lhůtou s tím, že nájemní smlouva musí být podepsána do dvou měsíců od 
rozhodnutí rady města  a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

18. schvaluje záměr pronájmu p.č. 1292 PK o výměře 1 593 m2 v k.ú. Veřechov a pověřuje MěÚ,  odbor investic, 
rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu p.č. 1292 PK v k.ú. Veřechov – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

19. schvaluje Dodatek č.1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 4. 8. 2010 mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a 
společností A + R s.r.o., Počernická 257,  Radonice (nájemce) a pověřuje starostu města podpisem – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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20. odkládá projednání žádosti   …………………… týkající se umístění zemědělské farmy na p.č. 35 PK v k.ú. 
Svaté Pole pro …………………………. a postupuje žádost k vyjádření  pracovní skupině pro územní plán 
(PSÚP) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

21. souhlasí s pořádáním VII. ročníku Městského běhu v Horažďovicích dne 18. 6. 2011 od 10.00 do 11.30 hodin a 
zvláštním užíváním a úplnou uzavírkou dotčených místních komunikací v trase Mírové náměstí - zámek - 
Zářečská - Nábřežní - Prácheňská - Příčná - Prácheňská - Trhová - Hradební - Mírové náměstí  dle žádosti Ing. 
Romana Sladkého, Na Radlici 5, Plzeň – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

22. nesouhlasí s umístěním sídla  společnosti TROIS INT s.r.o., na adrese Strakonická 371, Horažďovice – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

23. vzdává se práva a promíjí úroky z prodlení ve výši 3.123 Kč z dlužného nájemného za pronájem nebytových 
prostor Mírové náměstí 11, Horažďovice (bývalý nájemce ………………… ) – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

24. doporučuje ZM projednat a schválit prodej bytové jednotky č. 782/8 na st.p.č. 729 a 730 ulice Pod Vodojemem  
v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 383/10172 na společných částech domu a st.p.č. 729 a 730 v k.ú. 
Horažďovice  a kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a  ……………………. (kupující) za 
cenu 272.000 Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od schválení prodeje ZM a záloha ve výši 
5.000 Kč na náklady spojené s prodejem bude zaplacena do 14-ti dnů od schválení prodeje zastupitelstvem 
města – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

25. doporučuje ZM projednat a schválit prodej bytové jednotky č. 781/6 na st.p.č. 729 a 730 ulice Pod Vodojemem  
v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 576/10172 na společných částech domu a st.p.č. 729 a 730 v k.ú. 
Horažďovice  a kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a  ………………………. (kupující) za 
cenu 443.000 Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od schválení prodeje ZM a záloha ve výši 
5.000 Kč na náklady spojené s prodejem bude zaplacena do 14-ti dnů od schválení prodeje zastupitelstvem 
města – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

26. doporučuje ZM projednat a schválit prodej bytové jednotky č. 786/7 na st.p.č. 723 a 724 ulice Mayerova  
v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 514/8786 na společných částech domu a st.p.č. 723 a 724 v k.ú. 
Horažďovice  a kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a …………………….. (kupující) za 
cenu 501.000 Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od schválení prodeje ZM a záloha ve výši 
5.000 Kč na náklady spojené s prodejem bude zaplacena do 14-ti dnů od schválení prodeje zastupitelstvem 
města – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

27. doporučuje ZM projednat a schválit prodej bytové jednotky č. 877/11 na st.p.č. 1069/1 a 1069/2 Palackého 
ulice  v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 353/12381 na společných částech domu a st.p.č. 1069/1 a 
1069/2 v k.ú. Horažďovice  a kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a   ………………… 
(kupující) za cenu 401.000 Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od schválení prodeje ZM a 
záloha ve výši 5.000 Kč na náklady spojené s prodejem bude zaplacena do 14-ti dnů od schválení prodeje 
zastupitelstvem města – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

28. schvaluje výběrové řízení na prodej bytové jednotky č. 782/2 ulice Pod Vodojemem v Horažďovicích a 
pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

29. v záležitosti nájmu bytu:  

a) schvaluje splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek s  ……….., nájemcem bytu  č. ………….. 
Horažďovice na úhradu dlužného nájemného a příslušného poplatku z prodlení  ve výši 2.000 Kč/měsíc 
vždy k  25. dni běžného kalendářního měsíce, poprvé v lednu 2011, zároveň  bude placeno běžné 
měsíční nájemné 

b) schvaluje pronájem bytu č. ………….., Horažďovice  nájemci ………………..  na dobu určitou od            
1. 1. 2011 do 28. 2. 2011 za nájemné ve výši 39,97 Kč/m2  s tím, že nájem bytu bude opětovně 
prodloužen v  případě, že k 28. 2. 2011 budou řádně hrazeny splátky dle splátkového kalendáře, bude 
řádně placeno běžné měsíční nájemné a bude uhrazen v plné výši poplatek z prodlení. Dodatek 
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k nájemní smlouvě musí být uzavřen nejpozději do 25. 1. 2011 s podmínkou, že před podpisem  
dodatku k nájemní smlouvě bude uhrazena část dlužného nájmu ve výši 5.000 Kč 

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

30. schvaluje pronájem  bytu č. ………………., Horažďovice nájemci …………… na dobu určitou od     1. 1. 2011 
do 31. 3. 2011 za nájemné ve výši 39,97 Kč/m2.  Nájem bytu bude opětovně prodloužen v případě, že k 31. 3. 
2011 bude řádně placen běžný měsíční nájem, bude uhrazen v plné výši poplatek z prodlení a budou řádně 
hrazeny splátky dle splátkového kalendáře – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

31. schvaluje pronájem bytu č. ……………… Horažďovice nájemci …………….. na dobu určitou od  1. 1. 2011 
do 31. 1. 2011 za nájemné ve výši 39,97 Kč/m2.  Nájem bytu bude opětovně prodloužen v případě, že k 31. 1. 
2011 bude řádně placen běžný měsíční nájem, nebude dluh na nájemném a budou řádně hrazeny splátky dle 
schváleného splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného a příslušného poplatku z prodlení ve výši  
2.500 Kč/měsíc vždy k  25. dni běžného kalendářního měsíce, poprvé v lednu 2011 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

32. v záležitosti nájmu bytu:  

a) revokuje usnesení 3/14 ze dne 17. 12. 2010 

b) schvaluje pronájem bytu č. ………………, Horažďovice nájemci ……………….. na dobu určitou od 
1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 za nájemné ve výši 39,97 Kč/m2 s podmínkou, že nejpozději do 31. 3. 2011 
musí nájemce …………….. doplatit dlužný měsíční nájem  za prosinec 2010 v výši 3.891 Kč. Nájemce 
bude i nadále platit splátky dle schváleného splátkového kalendáře pod ztrátou výhody splátek na 
úhradu dlužného nájemného a příslušného poplatku z prodlení ve výši minimálně 3.200 Kč/měsíc vždy 
k 25. dni běžného kalendářního měsíce, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné 

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

33. schvaluje pronájem bytu č. 11 (2+1/I. kat.), Mayerova 784, Horažďovice …………… s platností od 1. 2. 2011 
na dobu neurčitou za nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy do 30. 6. 2011 ve výši 3 Kč/m2 dle usnesení  RM 
1/7 ze dne 1. 12. 2010 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kancelář starosty a MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

34. schvaluje zařazení do rozpočtu města na rok 2011  příspěvek  5 tis. Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Veřechov  
účelově určený na úhradu nákladů za el. proud – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

35. rozhodla převést volné finanční prostředky ve výši 10 mil. Kč na účet s tříměsíční výpovědní lhůtou u  J & T  
Banky, a.s., Pobřežní 14, Praha  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

36. schvaluje komisi pro výběrová řízení k poskytování zvýhodněných půjček z fondu rozvoje bydlení v tomto 
složení: předseda – Mgr. Karel Zrůbek (starosta), členové: Ing. Ivana Dušková (tajemnice MěÚ), Blanka 
Jagriková (vedoucí finančního odboru), Ing. Josef Kotlaba (vedoucí odboru výstavby a územního plánování), 
Pavel Matoušek (stavební  a investiční technik)  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

37. jmenuje předsedou komise pro nakládání s Fondem městského muzea  místostarostu města – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

38. schvaluje platový výměr ředitelek příspěvkových organizací Mgr. Marcely Šmrhové, Bc. Aleny Průchové, Bc. 
Marie Sládkové a statutární zástupkyně ZŠ Blatenská Mgr. Hany Stulíkové dle přílohy s účinností od       
1. ledna 2011, který je vydán v souladu s nařízením vlády č. 381/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

39. nesouhlasí s úhradou neinvestičních nákladů za děti z Horažďovic, Komušína a Babína navštěvující Mateřskou 
školu Svéradice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

40. souhlasí s nabídkou na prezentaci města pořadu Cyklotoulky na internetu za cenu maximálně 2.000 Kč/rok 
včetně DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

41. odkládá rozhodnutí týkající se pořádání trhů města a slavností  v Horažďovicích, Zámeckého hudebního léta 
v roce  2011. Ukládá MěÚ, OPPŠK do příštího jednání RM doplnit  materiál předkládaný do RM o informace 
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týkající se skutečných výdajů roku 2010, předpokládaných výdajů v roce 2011 a případné rozpracovanosti 
přípravy jednotlivých akcí – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

42. souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku  na 14. Prácheňský reprezentační ples ve výši  35.000 Kč 
Kulturnímu středisku, Libuše Mužíková – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

43. doporučuje ZM schválit Zásady pro vydávání zpravodaje Horažďovický obzor – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

44. schvaluje  dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí služby mezi městem Horažďovice a Centrem protidrogové 
prevence a terapie se sídlem v Plzni a  pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví   

45.  rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky pro výběrové řízení zakázky malého rozsahu, při splnění zadaných 
podmínek, zpracovatele Taxační kancelář, Ing. Františka Černého, Villaniho 425, Sušice, IČ: 14731045 na 
zpracování lesních hospodářských osnov s názvem „LHO Horažďovice – Spálené Poříčí platných na období od  
1. 1. 2012 do 31. 12. 2023 pro zařizovací obvod na území obce s rozšířenou působností – města Horažďovice, 
odvozený z původního lesního hospodářského celku Spálené Poříčí“. Nabídková cena za 1 ha zařizované lesní 
půdy činí 545 Kč (zpracovatel není plátcem DPH). Rada města schvaluje smlouvu o dílo na vypracování lesních 
hospodářských osnov mezi městem Horažďovice a Taxační kanceláří, Ing. František Černý, Villaniho 425,  
Sušice, IČ: 14731045 a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

46. schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě programu rekondičního plavání pojištěnců ZP  Metal – Aliance a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Aquapark   

47. schvaluje výrobu  a montáž podlahy v Aquaparku za cenu 36.000 Kč v rámci rozpočtu organizační složky 
Aquapark – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Aquapark  

48. bere na vědomí informaci o jmenování vedoucí knihovny Lenky Šimonové členkou komise dotačního 
programu Veřejné informační služby knihoven, podprogram VISK 7 – Národní program mikrofilmování a 
digitálního zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS – za realizaci 
usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna   

49. schvaluje podání žádostí o poskytnutí dotací z odboru umění a knihoven MK ČR a spoluúčast města ve výši  
Děti a čtení  59%  (33.000 Kč), Prácheňsko digitálně 31 % (8.500 Kč), Biblia 30% (18.000 Kč) a pověřuje 
starostu města podpisem žádostí – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna  

50. schvaluje kácení stromů v Šumavské ulici: 1 ks smrku 102 cm, celkem 7 ks jabloni od 90 cm do 130 cm a 
celkem 4 ks modřínů od 95 do 155 cm na p. č. 2821/ 20,21,22,23,25,26,27,28 a prořezání dřevin v Blatenské 
ulici a oboustranně podél komunikace Komušín – Svéradice  na p. č. 1156/15 a 1161/2 v Blatenské ulici 
v Horažďovicích a na p. č. 1369/3 v Komušíně – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické 
služby  

51. schvaluje zpracování studie energetické bilance tepelného zdroje města – Centrální zásobování tepla čp. 882, 
Okružní ulice se zaměřením na porovnání stávajícího stavu a předpokládaného stavu po napojení uvažovaných 
nových odběratelů v horizontu 5 let. Výsledky této studie budou podkladem pro posuzování energetických 
projektů nabízených městu soukromými společnostmi.  Ukládá MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města 
zadat zpracování studie energetické bilance tepelného zdroje města – centrální zásobování teplem čp. 882, 
Horažďovice se zaměřením na porovnání stávajícího a předpokládaného stavu – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

52. schvaluje zapojení města Horažďovice do projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj – za realizaci usnesení 
zodpovídá starosta města   

53. schvaluje v záležitosti zveřejňování usnesení z jednání RM a ZM : 

a) zveřejňování usnesení z jednání rady města na webových stránkách městského úřadu ve formě upravené 
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 

b) zasílání elektronické podoby usnesení z jednání zastupitelstva města a rady města členům zastupitelstva 
města ve formě upravené 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  
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c) doporučuje ZM schválit povinnost finančního a kontrolního výboru podat na každém zasedání ZM 
zprávu o činnosti za uplynulé období  

       – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ, Ing. Ivana Dušková  

54. v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.o obcích zřizuje na volební období 2010 – 2014 tyto 
komise rady města  a jmenuje předsedy jednotlivých komisí:  

� Komise zástupců částí obce     – Jan Buriánek  
� Komise bytová      – Daniel Martínek      
� Komise kulturní      – Lucie Staňková  
� Komise pro výchovu a vzdělávání     – Mgr. Tomáš Pollak       
� SPOZ        – Miroslava Jordánová  
� Komise příspěvková      – Mgr. Naděžda Chládková  

– za realizaci usnesení zodpovídá místostarosta města, Jan Buriánek   

55. nesouhlasí s navrhovanou kompenzací nájemného za nebytové prostory Žižkova ulice 758,  Horažďovice 
(nájemce ………………………….. )  za období 1. 1. 2009 – 5. 2. 2009. Vzdává se práva a promíjí část 
pohledávky  ve výši  50 %  skutečných výdajů za výměnu poškozených výloh v provozovně.  Pohledávku ve 
výši 50 %  doplatí  pan   ………..   městu Horažďovice jako vlastníkovi domu čp. 758 –  za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

56. schvaluje žádost  do Programu stabilizace a obnovy venkova plzeňského kraje na akci „Odbahnění vodní nádrže 
p.č. 31/5 v k ú. Boubín“  a  pověřuje starostu města podpisem  –  za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

57. schvaluje uplatnění valorizace nájemného z nebytových prostor a pozemků v roce 2011 ve výši 1,5 %  –  za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

58. bere na vědomí žádost pionýrské skupiny Prácheň ze dne 22. 12. 2010 a tuto žádost postupuje komisi pro 
výchovu a vzdělávání – za realizaci usnesení zodpovídá Mgr. Tomáš Pollak  

59. schvaluje kupní smlouvu odprodeje  smrkové kulatiny pro období 1. 1. 2011 – 31. 3. 2011 mezi městem 
Horažďovice  a Wood & Paper a.s., Hlína 18, Ivančice a pověřuje starostu města podpisem. Rada města  
pověřuje místostarostu schvalováním jednotlivých aktů prodeje dřeva z městských lesů v případě, že časové 
okolnosti nepřipouštějí projednávání v radě města  – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Technické služby a  místostarosta   

60. schvaluje termín  příštího zasedání RM na den  24. 1. 2011  v 15:00 hodin 

 

 

 

 

 

 

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

 
 


