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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze  8.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne 21. 2.  2011  

 
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  7. schůze RM ze dne  
7. 2. 2011   

2. schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice a  ……………………….. na 
umístění plechové garáže na části p.č. 197 v k.ú. Horažďovice s tím, že dohoda bude uzavřena dnem podpisu 
kupní smlouvy na prodej části p.č. 197 v k.ú. Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem –  za  realizaci  
usnesení  zodpovídá   MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. doporučuje ZM projednat a schválit prodej části p.č. 197 v k.ú. Horažďovice a kupní smlouvu mezi městem 
Horažďovice  a  ………………………………… na prodej části p.č. 197 – nově dle geometrického plánu č. 
1264-13/2011 p.č. 197/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 74 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 200 Kč/m2 + 
poplatky s prodejem související  – za   realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor investic,  rozvoje  a    
majetku  města  

4. schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ……………………. (nájemce) na 
pronájem p.č. 1292 PK o výměře 1 593 m2 v k.ú. Veřechov za cenu 135 Kč/ha bez DPH s tím, že nájemní 
smlouva bude podepsána do dvou měsíců a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města . 

5. schvaluje povolení připojení sousední nemovitosti p.č. 2821/10 v k.ú. Horažďovice k místní komunikaci p.č. 
2821/3 v k.ú. Horažďovice – ulice Kaskova, v úseku dle doložené situace, z důvodu výstavby doplňkového 
objektu k rodinnému domu a  schvaluje Smlouvu  o podmínkách zřízení stavby mezi městem Horažďovice a 
………………………. a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

6. odkládá projednání žádosti společnosti Kotiš, s.r.o., Na Křivce 905/33, Praha 10 o souhlas s výstavbou 
ubytovacího objektu pro potřebu společnosti Kotiš, s.r.o. na pozemcích 258/16 a PK 249 v k. ú. Třebomyslice u 
Horažďovic a postupuje žádost k vyjádření pracovní skupině pro územní plán  

7. nesouhlasí se změnou vzhledu - zrušení atiky západního průčelí plánovaného řadového domku „L“ v ulici Nad 
Nemocnicí v Horažďovicích dle žádosti ………………………..  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje kácení dvou smrků ve Strakonické ulici na pozemku p. č. 153/3 v k. ú. Horažďovice v rámci stavby  
„Stavební úpravy křižovatky Strakonická - Příkopy  v Horažďovicích“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

9. schvaluje  smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení 
v ulici Jiráskova, Komenského a Třebomyslická v rámci připravovaných staveb „Horažďovice – Třebomyslická 
ulice a malý městský obchvat“ mezi městem Horažďovice a  RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, Ústí na Labem a 
pověřuje starostu města podpisem –  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

10. schvaluje provedení stavebních úprav v bytě č. ……………….  Horažďovice a schvaluje dohodu o opravách a 
úpravách bytu a majetkovém a finančním vypořádání mezi městem Horažďovice a ……………… (nájemcem 
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bytu), ………………… a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek s ……………………, nájemcem bytu č. …………..  
na   úhradu dlužného nájemného a poplatků z prodlení ve výši 1.100 Kč vždy k 25. dni běžného kalendářního 
měsíce, poprvé v únoru 2011, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. neschvaluje přidělení jedné místnosti z bytu č. ………….. (nájemce ………..) k bytu č. ………….. na žádost 
………………. (nájemci bytu č. …) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

13. schvaluje prodloužení nájmu bytu  č. ………….. nájemci ……………………. na dobu určitou od  1. 3. 2011 do 
31. 8. 2011. Nájem bytu bude opětovně prodloužen v případě, že k 31. 8. 2011 nebude dluh na nájemném a bude 
uhrazen v plné výši poplatek z prodlení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

14. v bytových záležitostech prodloužení nájmu bytů stávajícím nájemníkům na dobu neurčitou:  

a) schvaluje pronájem  bytu č. ……………….. manželům …………..   na dobu  neurčitou s platností 
od 1. 1. 2011 za nájemné 39,97 Kč/m2  s uplatněním  slevy  do 30. 6. 2011  ve  výši   3,00 Kč/m2, 

nájemné  bude   valorizováno  vždy  k  1. 7. běžného   kalendářního  roku  o  míru   inflace indexu 
ceny stavebních prací roku předchozího 

b) schvaluje pronájem bytu č. …………………. manželům .…………… na  dobu   neurčitou   s   
platností  od  1. 1. 2011  za  nájemné  39,97 Kč/m2   s  uplatněním    slevy do 30. 6. 2011 ve výši  5,80 
Kč/m2, nájemné bude valorizováno vždy k  1. 7. běžného kalendářního  roku  o  míru inflace indexu 
ceny stavebních prací roku předchozího  

c) schvaluje pronájem bytu č. ………………..  manželům ……………... na dobu neurčitou  s   
platností   od   1. 1. 2011  za  nájemné   39,97 Kč/m2  s   uplatněním    slevy    do   30. 6. 2011  ve   
výši   5,80 Kč/m2 ,  nájemné   bude   valorizováno   vždy   k 1. 7. běžného   kalendářního  roku  o  
míru inflace indexu ceny stavebních prací roku předchozího 

15. doporučuje ZM schválit finanční příspěvek 169.500 Kč  Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti 
území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
finanční odbor  

16. bere na vědomí vyúčtování pečovatelské služby za rok 2010 -  čerpání rozpočtu, komentář k čerpání rozpočtu, 
výkaz střediska pečovatelské služby, přehled o aktivizačních činnostech - předložené Oblastní charitou 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

17. schvaluje vyúčtování příjmů a výdajů za IV. čtvrtletí roku 2010 u schválených  akcí  konaných v kulturním 
domě, předložených paní Libuší Mužíkovou a schvaluje  příspěvek na tyto akce  ve výši poskytnuté zálohy  
48.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

18. schvaluje převedení volných  finančních prostředků fondu městského muzea ve výši 630.000  Kč na účet města 
s tříměsíční výpovědní lhůtou u  J & T  Banky, a.s. , Pobřežní 14, Praha – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
finanční odbor   

19. doporučuje ZM schválit:  

a) darovací smlouvu s dárcem J&T Banka a.s., se sídlem Pobřežní 297/14,  Praha 8  a  obdarovaným 
městem Horažďovice na poskytnutí peněžního daru 25.000 Kč účelově určeného na podporu 
volnočasového klubu DOK pro neorganizovanou mládež  v Horažďovicích a pověřit starostu 
města jejím podpisem 

b) smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku  25.000 Kč organizaci Junák – svaz skautů a  skautek ČR, 
středisko Prácheň Horažďovice, účelově určeného na podporu volnočasového  klubu DOK pro 
neorganizovanou mládež v Horažďovicích  a pověřit starostu města jejím  podpisem 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

20. schvaluje zvláštní  užívání veřejného prostranství  dne 12. 3. 2011  v rozsahu 9 m2    za poplatek 75 Kč/m2  na 
Mírovém náměstí Jaroslavu Padrtovi, Břidlice, U Nádrže 255,  Třeboň za účelem stánkového prodeje armádních 
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přebytků s podmínkou, že místní poplatek bude uhrazen nejpozději do 10. 3. 2011 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

21. doporučuje ZM schválit Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných půjček z Fondu rozvoje 
bydlení města Horažďovice ze dne 18. 2. 2011,   tj.  

a) rozhodnout o poskytnutí půjčky  …………………….. ve výši 50 tis. Kč (4 roky,  úrok 3 %) 

b) rozhodnout o poskytnutí půjčky Společenství pro dům čp. 931 – 932 Horažďovice, Palackého 931, 
Horažďovice ve výši 100 tis. Kč (5 let,  úrok 2%)  

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

22. bere na vědomí školní projekt „Letem světem“ ZŠ Komenského ul., který vyvrcholí dne 20. 5. 2011. Při 
zajištění bezpečnosti průchodu žáků ZŠ centrem města bude spolupracovat Městská policie a OO Policie ČR  
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK a  Městská policie 

23. schvaluje konání akce Jarní putování Rádia Blaník  na náměstí v Horažďovicích dne 30. 3. 2011 od 14:00 do 
18:00 hod., souhlasí  s bezúplatným užíváním veřejného prostranství na náměstí pro podium o rozměrech 4 x 4 
popř. 6 x 4 m a pro stánek o rozměrech 3 x 3 m, souhlasí s připojením elektřiny na 220 V ze zdroje města. 
Schvaluje použití městského  znaku na plakáty a dvě tabule, které budou umístěny u vjezdu do města – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

24. schvaluje smlouvu mezi městem Horažďovice a Bohuslavem Jandou, Záhřebská 153/32, Praha 2 (hudební 
skupina ABRAXAS) na provedení a zabezpečení hudební skupiny v rámci Slavností Kaše a pověřuje starostu 
města podpisem  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

25. schvaluje bezplatné poskytnutí prostor sálu hotelu Prácheň pro koncert žáků ZŠ Komenského  dne 8. 6. 2011 a 
Pěveckého sboru Originál Band  dne 16. 6. 2011 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

26. v rámci spoluúčasti při konání XXVIII. ročníku Západočeské oblastní přehlídky amatérského divadla: 

a) schvaluje věnování hlavní ceny Horažďovické perly  

b) schvaluje přijetí zástupců souborů, odborné poroty a hostů v sobotu 12. 3. 2011 (11:45 – 12:30 hod.) 

c) schvaluje spolupráci OPPŠK při vypisování diplomů a dalších ocenění 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kancelář starosty  

27. schvaluje poskytnutí 5 ks volných vstupenek pro 2 osoby na 1 hod. do Aquaparku Horažďovice Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Klatovy na XI. okresní hasičský  ples, který se koná dne    
12. 3. 2011 v KD Hlavňovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

28. nesouhlasí s  přehodnocením rozhodnutí o poskytnutí příspěvku ve výši 2.000 Kč Pošumavskému sportovnímu 
sdružení Klatovy na návrh Ing. Michaela Formana – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

29. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 9.000 Kč  Jaroslavu Houdkovi,  Komenského 748,  
Horažďovice na provoz  pojízdné prodejny  roce 2011 v rámci zajištění zásobování obcí Boubín, Horažďovická 
Lhota, Svaté Pole, schvaluje smlouvu mezi městem Horažďovice a Jaroslavem Houdkem, Komenského 748, 
Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví   

30. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.500 Kč na provoz  Střediska pro ranou péči Plzeň, o.p.s., 
schvaluje smlouvu mezi městem Horažďovice a Střediskem  pro ranou péči, o.p.s. Plzeň a pověřuje starostu 
města podpisem  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví   

31. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.500 Kč na provoz Střediska výchovné péče, Domažlice, 
schvaluje smlouvu mezi městem Horažďovice  a Střediskem výchovné péče, Domažlice a pověřuje starostu 
města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví   

32. schvaluje   dle  ustanovení  odstavce  4,   § 101  zákona  č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů 
jednací  řád rady města s platností od 1. 3. 2011 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kancelář starosty 

33. v záležitosti kácení zeleně schvaluje  

a) kácení jehličnanů   v Palackého ul. na pozemku p.č. 1566 v k.ú. Horažďovice 
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b) kácení šeříků v Žižkově ul. na pozemku p.č. 1156/1 v k.ú. Horažďovice  

c) kácení smrku v ulici Příkopy na pozemku p.č. 128/1 v k.ú. Horažďovice  

   – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

34. schvaluje ve  smyslu  §  102 odstavec 2) písm. j)  zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších 
předpisů zvýšení  počtu zaměstnanců organizační složky Technické služby v roce 2011 o 8 na dobu max. 8 
měsíců s podmínkou, že bude na tyto zaměstnance poskytnuta dotace od Úřadu práce – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Technické služby    

35. schvaluje vstup města Horažďovice do Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Technické služby   

36. rozhodla  o výběru nejvhodnější nabídky Mgr. Jiří Fiala, akad. sochař, Zvíkovec 71, Zbiroh na realizaci díla 
„Restaurování Mariánského sloupu v Horažďovicích“ s nabídkovou cenou ve výši 149.650 Kč + DPH, 
schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá   
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

37. schvaluje podání a znění žádosti do programu Zachování a obnova památek Plzeňského kraje pro rok 2011 na 
akci „Restaurování Mariánského sloupu na Mírovém náměstí“ a pověřuje starostu města podpisem –  za  
realizaci  usnesení  zodpovídá   MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

38. schvaluje nejvyšší nabídkovou cenu prodávané bytové jednotky č. 782/2 ve výši 340.001 Kč a doporučuje ZM 
projednat a schválit prodej bytové jednotky č.782/2 na st.p.č. 729 a st.p.č. 730 v k.ú. Horažďovice ulice Pod 
Vodojemem v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 383/10172 na společných částech domu a st.p.č. 729 a 
st.p.č. 730 v k.ú. Horažďovice a kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a ……………….. 
(kupující) za cenu 340.001 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 ZM. 
Rada města Horažďovice ukládá MěÚ, odboru IRM nenavrhovat do prodeje malometrážní byty až do 
koncepčního vyřešení prodeje bytů –  za  realizaci  usnesení  zodpovídá   MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

39. doporučuje ZM projednat a schválit Dodatek č. 4 k Zásadám postupu při prodeji bytů a bytových domů 
v majetku města Horažďovice –  za  realizaci  usnesení  zodpovídá   MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

40. schvaluje pronájem bytu č. 2, Mírové náměstí 12, Horažďovice Pionýrské skupině Prácheň, Horažďovice 
s platností od 1. 3. 2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 1 Kč/rok s tím, že nájemce 
se zavazuje uzavřít smlouvu na odběr elektrické energie přímo s dodavatelem, ostatní náklady spojené 
s provozem bytu si hradí nájemce z vlastních prostředků  –  za  realizaci  usnesení  zodpovídá   MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

41. v záležitosti souhlasu s užíváním pozemků p.č. st. 218/1 a st. 218/4 v k.ú. Horažďovice (dvůr hotelu Prácheň) 
pro potřeby uložení uzemnění hromosvodů (žadatelé ………………..):  

a) revokuje usnesení 101. RM, bod č. 9  

b) revokuje usnesení 105. RM, bod č. 8 

c) dodatečně souhlasí s užíváním pozemků p.č. st. 218/1 a st. 218/4 v k. ú.  Horažďovice pro potřeby 
uložení uzemnění hromosvodů  

d) schvaluje smlouvu o podmínkách užívání pozemku mezi městem Horažďovice a ………………… a 
pověřuje starostu města podpisem  

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

42. bere na vědomí,  že nájemcem  bytu č. ……………… se ve  smyslu   ust.   §  707,   odst. 1 Občanského 
zákoníku stala ……………. po úmrtí manžela dne …………….  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
kanceláře starosty  

43. doporučuje ZM schválit program 4. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu  MUDr.  Jan Jehlík, Mgr. 
Naděžda Chládková  a návrhovou komisi ve složení Ing. Miloslav Chlan,  Pavel Jánský – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor  kancelář starosty 
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44. doporučuje ZM  vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se mění vyhláška č. 4/2005, o pohybu psů a 
jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  

45. v záležitostech ZŠ Blatenská:   

a) bere na vědomí, že se Mgr. Hana Stulíková vzdala pověření vedením příspěvkové organizace ZŠ 
Horažďovice, Blatenská ul. 540, IČ 75005557 a rezignovala na funkci statutárního zástupce 

b) pověřuje vedením a řízením příspěvkové organizace ZŠ Horažďovice, Blatenská ul. 540, IČ 75005557 a 
výkonem funkce statutárního zástupce školy Mgr. Josefa Štěrbu do doby konkursního řízení a jmenování 
ředitele školy dle školského zákona 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, OPPŠK  

46. v záležitosti Mírového náměstí doporučuje ZM: 

a) schválit podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 13. kolo 
výzvy k projektu Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích s celkovými 
plánovanými výdaji 70.000.000 Kč 

b) schválit realizaci projektu Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích 

c) schválit zajištění předfinancování a financování  projektu Rekonstrukce a revitalizace Mírového 
náměstí v Horažďovicích uvolněním prostředků z rozpočtu města, a to ve výši 70.000.000 Kč  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

47. schvaluje Smlouvu o poskytnutí práva  na  označení  mezi městem Horažďovice a společností Svět knihy  s. r. 
o. a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá  organizační složka Městská knihovna  

48. schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace do grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro 
rok 2011 na Literárně - dramatický seminář „za kulisami“ - Čest, sláva a bohatství a případnou spoluúčast ve 
výši nepokrytých nákladů z dotace financovat  v rámci rozpočtu organizační složky Městská knihovna 
Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem žádosti – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Městská knihovna  

49. ustanovuje pracovní skupinu pro Strategický plán města Horažďovice jako iniciativní a  poradní orgánu rady 
města ve složení:  předseda  – Karel Zrůbek,  členové  – Jan Buriánek, Martina Benešová, Václav Trčka, Martin 
Grolmus, František Kříž, Jana Mráčková, František Moser, Michael Forman, Petr Koutský, Petr Mika, Hana 
Smetanová, Karel Maxa, Petr Turek, Jiří Bíza, Martin Kožnar, Josef Řáha, Pavel Jánský, Miroslava Jordánová, 
Michaela Makovcová, Blanka Jagriková – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města   

50. schvaluje termín dalších schůzí  RM:  9. schůze dne  28. 2. 2011  po skončení veřejného zasedání ZM 
v kulturním domě a 10. schůze dne 14. 3. 2011  v  15:00 hodin  v kanceláři starosty  města  

 

 

 

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


