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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 7.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného  
 dne  09.02.2015 

 
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 6. schůze  
RM ze dne 26.01.2015  

2. ve věci pozemku p.č. 1496/4 v k.ú.  Horažďovice: 

a) revokuje usnesení 89. RM ze dne 28.07.2014, bod č. 4 c), 

b) schvaluje záměr odprodeje pozemku výběrovým řízením za cenu 400 Kč/m2 pozemku + 
poplatky s prodejem související a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru odprodeje výběrovým řízením 

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

3. schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015 
na akci „Třebomyslice – oprava vodní nádrže“ včetně příloh – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. v záležitosti plánu investic a finančního plánu údržby bytového fondu na rok 2015:  

a)  revokuje:  usnesení 91. RM ze dne 25.08.2014, bod č. 7 
       usnesení 86. RM ze dne 16.06.2014, bod č. 5 
       usnesení 94. RM ze dne 06.10.2014, bod č. 40 a) 

 
b) po projednání doporučuje ZM schválit plán investic a finanční plán údržby bytového fondu na 

rok 2015 

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

5. schvaluje pronájem  části nebytových prostor o výměře 33,84 m2  v přízemí domu čp. 311, Blatenská 
ul., Horažďovice ………………. ,  ……………………………  za účelem provozování pedikérských 
služeb  s platností od 01.03.2015 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  

6. schvaluje snížení výše nájemného o 45 % za pronájem nebytových prostor v čp. 19, Mírové náměstí, 
Horažďovice (prodejna textilního zboží) nájemci Marii Chalupné, Komenského 951, Horažďovice 
s platností od 01.02.2015 do 31.12.2015 z důvodu pořízení vlastního zdroje tepla a schvaluje dodatek 
č. 3 k nájemní smlouvě – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

7. doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí úvěru mezi městem Horažďovice a Komerční bankou, 
a.s., Na Příkopě  33 čp. 969,  Praha 1, IČ: 45317054 ve variantě pevná  úroková sazba – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

8. schvaluje zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2015 a po projednání doporučuje ZM:  

a) schválit rozpočet Města Horažďovice na rok 2015 jako schodkový, tj. příjmy 111.000 tis. Kč, 
výdaje 184.500 tis. Kč, financování 73.500 tis. Kč (dle přílohy). 
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b) stanovit, že ve výdajových částech rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací 
překročen stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů, 
změna v jednotlivých položkách výdajů v rámci paragrafů se povoluje 

 

c) zmocnit Radu města Horažďovice k provádění rozpočtových opatření: 
-  z nespecifikované investiční rezervy na akce: 

- Prácheňské marionety oživlá lidová kultura 

- Nový hřbitov - kolumbárium 

- Třebomyslice - prodloužení kanalizace 

- zateplení budovy HZS (pouze v případě získání dotace) 

- rozšíření městského kamerového systému (pouze v případě získání dotace)  
 

-  z nespecifikované neinvestiční rezervy na akce: 

- oprava a odbahnění vodní nádrže v Třebomyslicích 

- Revitalizace zeleně ve městě Horažďovice – I. etapa 

- použití daru od partnerského města Heimberg 
 

-  z důvodů přijetí dotací a darů 

-  z důvodů placení daní, poplatků a sankcí 

-  ostatní v rozsahu max. 500 tis. Kč v jednotlivém případě 

      – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

9. schvaluje komisi pro výběrová řízení k poskytování zvýhodněných půjček z fondu rozvoje bydlení v 
tomto složení: předseda: Ing. Michael Forman - starosta města,  členové: Ing. Ivana Dušková - 
tajemnice  MěÚ, Ing. Marie Velková - vedoucí finančního odboru, Ing. Josef Kotlaba - vedoucí odboru 
výstavby a územního plánování, Pavel Matoušek - stavební a investiční technik (náhradníci: Dana 
Havránková - referentka finančního odboru, Jiří Staněk - referent odboru výstavby a územního 
plánování, Ing. arch. Michal Rostecký - stavební a investiční technik) – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

10. v záležitosti pouti v Horažďovicích v roce 2015:  

a) souhlasí se zajištěním pouti podniky LTZ v roce 2015 Vlastimilem  Lagronem, Nár. Mučedníků 
150, Klatovy  

b) schvaluje smlouvu o užívání veřejného prostranství dle oddílu III. Obecně závazné vyhlášky č. 
6/2010 o místních poplatcích mezi městem Horažďovice  a Vlastimilem Lagronem k provozování 
pouťových atrakcí 

c) nesouhlasí s užíváním veřejného prostranství na stánkový prodej o pouti v Horažďovicích dle 
žádosti Vlastimila Lagrona, Nár. Mučedníků 150, Klatovy   

      – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

11. souhlasí s přijetím neinvestiční dotace pro projekt ZŠ Horažďovice, Komenského 211 s názvem 
„Mámo, táto, jsem v bezpečí?“ z dotačního programu Plzeňského kraje „Podpora preventivních aktivit a 
výchova k toleranci v roce 2015“ – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

12. na základě žádosti ředitelky ZŠ Komenského vyjadřuje předchozí souhlas k přijetí finančních darů 
od firmy Václav Burda, Elektroslužby, Otavská 1031, Horažďovice ve výši 1.600 Kč, od firmy Brabec, 
Mlýn Brabec – Zářečí, Zářečská 651, Horažďovice ve výši 3.000 Kč účelově určených na oslavy 120. 
výročí – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

13. schvaluje podání žádosti o dotace z dotačního titulu „Dotace z Fondu Rady Plzeňského kraje 2015“ – 
za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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14. schvaluje bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň za účelem uspořádání 2 koncertů a oslavy 120. 
výročí školy ZŠ Komenského Horažďovice ve dnech:   

a) 10.12.2015 -  Oslava 120. výročí školy  od 17:00 hodin  

b) 16.12.2015  - Vánoční koncert Poupata a Kvítek od 8:00 hodin 

c) 20.12.2015 - Vánoční koncert Original Band od 15:00 hodin 

      – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

15. v záležitosti pořádání pochodu „Horažďovická 50“:  

a) schvaluje bezplatný pronájem prostoru pravého podloubí malého nádvoří zámku TJ Sport 
Horažďovice - Klubu přátel H50 pro účely startu a cíle pochodu „Horažďovická 50“ dne 
23.05.2015 

b) schvaluje bezplatný pronájem Galerie Califia na období 15. – 25.05.2015 pro expozici (výstava 
fotografií, diplomů, skleniček a jiných předmětů spojených s historií pochodu)  

    – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

16. bere na vědomí  

a) vyúčtování pečovatelské služby za rok 2014  – čerpání rozpočtu, komentář k čerpání rozpočtu, 
výkaz střediska pečovatelské služby, přehled o aktivizačních činnostech předložené Oblastní 
charitou Horažďovice  

b) vyúčtování střediska občanská poradna za rok 2014 – čerpání rozpočtu, komentář k čerpání 
rozpočtu, přehled o činnosti střediska občanská poradna  předložené Oblastní charitou 
Horažďovice 

     – za realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

17. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč pro děti zdravotně postižené a děti osiřelé s 
trvalým pobytem v Horažďovicích a v částech obce. Dar bude realizován prostřednictvím kreditu na 
vstupné do bazénu ve výši 500 Kč pro jedno dítě – za realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví   

18. v záležitosti svatebních obřadů:  

a) schvaluje termíny pro oddávání na radnici a zámku dle přiloženého seznamu vždy v době od 
10:00 do 14:00 hodin roku 2015 

b) schvaluje úplné uzavření muzea pro uzavírání sňatků v době od 14.02.2015 do 31.05.2015 
z důvodů probíhající rekonstrukce. Svatby v této době budou pouze v obřadní síni Městského 
úřadu 

     – za realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, správní odbor   

19. v záležitosti městského kamerového systému schvaluje:  

a) realizaci projektu Rozšíření a zdokonalení městského kamerového a dohlížecího systému (dále 
jen „MKDS“) ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě Horažďovice a prohloubení pocitu 
bezpečí jeho obyvatel a návštěvníků a posílení činnosti MP Horažďovice“ 

b) podání žádosti o dotaci na projekt  (příloha č. 1 této zprávy) zpracovanou v souladu s Pravidly 
poskytování dotací v rámci dotačního titulu Plzeňský kraj – Bezpečný kraj a prevence kriminality 
pro rok 2015  (příloha č. 2 této zprávy) v rozsahu popisu projektu  „Rozšíření a zdokonalení 
městského kamerového a dohlížecího systému (dále jen „MKDS“) ke zlepšení bezpečnostní 
situace ve městě Horažďovice a prohloubení pocitu bezpečí jeho obyvatel a návštěvníků a 
posílení činnosti MP Horažďovice“, v souladu s popisem projektu s celkovými plánovanými výdaji 
1.325.500 Kč včetně DPH   

c) spoluúčast města v případě schválení dotace na dofinancování projektu, a to ve výši cca 270.000 
Kč. včetně DPH 
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     – za realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

20. ve věci projektu Rozvoj a zdokonalení pracoviště bezpečnosti a krizového řízení : 

a) revokuje usnesení RM č. 06/21 ze dne 26.01.2015 

b) schvaluje realizaci projektu „Rozvoj a zdokonalení pracoviště bezpečnosti a krizového řízení  ke 
zlepšení bezpečnostní situace ve městě Horažďovice a prohloubení pocitu bezpečí jeho obyvatel 
a návštěvníků“, tj.  pořízení  technického vybavení a softwaru  

c) schvaluje podání žádosti o dotaci (příloha č. 1 této zprávy) zpracovanou v souladu s Pravidly 
poskytování dotací v rámci dotačního titulu Plzeňský kraj – Bezpečný kraj a prevence kriminality 
pro rok 2015  (příloha č. 2 této zprávy) v rozsahu popisu projektu  „Rozvoj a zdokonalení 
pracoviště bezpečnosti a krizového řízení  ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě 
Horažďovice a prohloubení pocitu bezpečí jeho obyvatel a návštěvníků“, tj.  pořízení  technického 
vybavení a softwaru (viz. příloha č. 3 této zprávy) s celkovými plánovanými výdaji 331.000 Kč 
včetně DPH 

d) schvaluje spoluúčast města  na dofinancování projektu v případě schválení dotace, a to ve výši 
cca 67.000 Kč včetně DPH 

      – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty   

21. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce 
ústředního vytápění a kotelny v zámku – změna zdroje vytápění“ uzavřené s Vlastimilem Šatrou, Hejná 
100, Horažďovice, jehož předmětem je dohoda o pozastavení prací – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

22. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Stavby 
protipovodňové ochrany ve městě Horažďovice“ uzavřené se společností VH-TRES, s.r.o., Senovážné 
náměstí 240/1, České Budějovice, jehož předmětem je dohoda o ukončení smluvního vztahu – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

23. souhlasí s uložením kabelů NN do pozemků města p. č. 809/1 vše v k. ú. Horažďovice dle žádosti 
ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené společností JH projekt, s.r.o., Národních mučedníků 196, Klatovy za 
podmínky, že bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, prostor 
staveniště bude protokolárně převzat zhotovitelem stavby od zástupce Technických služeb 
Horažďovice, po dokončení stavby budou povrchy obnoveny z jednoho materiálu v celé šíři chodníku a 
budou protokolárně předány zástupci Technických služeb Horažďovice – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

24. pověřuje starostu města  Ing. Michaela Formana k výkonu  působnosti statutárního zástupce města ve 
věci dojednávání, uzavírání a podepisování smluv v samostatné působnosti města do celkové výše 
plnění v jednotlivém případě 50.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

25. v záležitosti kácení zeleně:  

a) schvaluje kácení 1 ks ořešáku v zahradě KMŠ na parcele č. 204/1 v k.ú. Horažďovice 

b) schvaluje kácení skupiny dřevin u ulice Karla Němce na „Loretě“ na parcele č. 2727/1 v k.ú. 
Horažďovice 

c) schvaluje kácení skupiny dřevin na při břehu mlýnského náhonu u cyklostezky na parcelách č. 
1064/3, 1069/11, 1073/1 a 1073/2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic 

d) schvaluje kácení 1 ks vrby u nádrže v Třebomyslicích na výjezdu směrem na HD Lhotu na 
parcele č. 605/16 v k.ú. Třebomyslice 

e) schvaluje kácení 3 ks břízy, 1 ks vrby, 1 ks javoru a 5 ks olší u lávky přes náhon na „Lipky“ na 
parcelách č. 1130/2 a 1130/10 v k.ú. Zářečí u Horažďovic 

f) schvaluje kácení ze zdravotních důvodů 5 ks javorů a 2 ks dubů v parku Ostrov na parcele č. 
1083/1 a 1085 v k.ú. Zářečí u Horažďovic 
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g) schvaluje zdravotní a redukční řez 4 ks stromů v parku Ostrov na parcele 1083/1 v k.ú. Zářečí u 
Horažďovic 

h) schvaluje kácení výchovnou probírkou 12 ks topolů, 10 ks dubů, 6 ks lip, 4 ks smrků, 3 ks javorů 
a 1 ks jilmu na parcele č. 1083/1 a 1085 v k.ú. Zářečí u Horažďovic 

i) schvaluje kácení ze zdravotních důvodů 3 ks jabloní v Třebomyslické ulici na p.č. 2745/12 v k.ú. 
Horažďovice 

      – za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka Technické služby  

26. v návaznosti na usnesení RM č. 03/bod 46 ze dne 08.12.2014 a  v  souladu s odst. 2  písm. h)  § 102 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích jmenuje  na volební období 2014 – 2018 členy komisí:  

 Komise zástupců částí obce:  Ing. Miroslav Boček, Ing. Jaromír Hnídek, Mgr. Milena Mudrová, 
Ing. Jana Truhlářová,  Ing. Josef Řáha, Bc. Martin Doubek, Božena Hošková,  Ivana Štěrbová  

 Komise bytová:  Eva Březinová, Miroslava Jordánová, Pavel Švec, Miloslav Lukeš  

 Komise kulturní:  Lenka Šimonová, Libuše Mužíková, Vladimíra Šlechtová, Aleš Červený 

 Komise školská: Ing. Hana Kalná,  Mgr.Jaroslava Šimková, Mgr. Marcela Šmrhová, Ing. 
Vladimír Greger, Mgr. Martin Petrus, Mgr. Alena Průchová, Mgr. Marie Sládková, Mgr. Tomáš 
Pollak     

 SPOZ:  Milada Křižanová, Věra Tejcová, Anna Sekyrová, Ivana Petrusová, Božena Klečková, 
Helena Hanzlíková 

 Komise příspěvková: Ing. Marie Velková, Josef Chalupný, MUDr. Jan Jehlík, Andrea Hlaváčová  

      – za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města  

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

jednání RM: 23.02.2015 ve 14:00 hod. 
   16.03.2015 ve 14:00 hod. 
   30.03.2015 ve 14:00 hod.   

                        jednání ZM:         04.03.2015 v 17:00 hod. – Kulturní dům  Horažďovice  

  

 

 

 Ing. Michael Forman, v.r.        Ing. Hana Kalná, v.r.  

   starosta města         místostarostka města    

 

 

 


