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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 11.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného  
 dne 30.03.2015 a 01.04.2015 

 
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  z 9. schůze  RM 
ze dne 16.03.2015  a z 10. schůze RM 24.03.2015  

2. jmenuje členy pracovní skupiny pro regeneraci Městské památkové zóny Horažďovice dle přílohy pro 
rok 2015 – 2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. schvaluje nabídkové řízení na prodej bytové jednotky č. 790/4 Šumavská ulice v Horažďovicích na 
st.p.č. 727, st.p.č. 728 a spoluvlastnického podílu 501/8802 na společných částech domu 789, 790 a 
st.p.č. 727, st.p.č. 728 v k.ú. Horažďovice za minimální cenu 450.900 Kč 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  

4. doporučuje ZM projednat a schválit prodej p.č. 2484/4 zahrada o výměře 17 m2 v k.ú. Zářečí u 
Horažďovic za cenu 100 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související do vlastnictví  ………….. 
……….,  ……………………., ……………….  a kupní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a…………… …………….., ………………., ………………. 
(kupující) – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) 
a  ………….. …………..,  ………………. , ……………… (nájemce) na pronájem p.č. 1712/1 orná půda 
o výměře 2 631 m2, p.č. 1712/4 orná půda o výměře 2 085 m2 v k.ú. Horažďovice za účelem umístění 
včelínů s účinností od 01.04.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 
1.000 Kč/rok – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

6. souhlasí s poskytnutím masného krámu na st.p.č. 112 v k.ú. Horažďovice dne 10.04.2015 pro Svaz 
skautů a skautek ČR, středisko Prácheň, Hollarova 955, Horažďovice v rámci akce „Setkání skautů na 
Otavě“ za podmínek: 

- objekt bude předán zástupci Junáka, středisko Prácheň 
- po dobu programu bude v objektu zajištěn dohled dospělé a poučené osoby 
- žadatel zodpovídá za případné škody na majetku a zdraví 
- po ukončení akce bude objekt předán v následujícím pracovním dni zástupci MěÚ, odboru 

investic, rozvoje a majetku města 

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

7. v rámci projektové přípravy stavby „Boubín – obec – kabel VO“ schvaluje: 

- smlouvu o právu provést stavbu mezi ………………. , ……………… (vlastník) a městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (investor) 

- smlouvu o právu provést stavbu mezi ………… ………….. , ……………. , ………..  (vlastník) a 
městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (investor) 

- smlouvu o právu provést stavbu mezi ………….. ………… ,  …………….  (vlastník) a městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (investor) 

- smlouvu o právu provést stavbu mezi  ………….. ….., …………….. , ………………. (vlastník) a 
městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (investor) 

- smlouvu o právu provést stavbu mezi …………….. ………..,  ……………….. (vlastník) a městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (investor) 
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- smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje, číslo: S 1876/14, 
středisko výroby Klatovy mezi Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvková 
organizace, Škroupova 18, Plzeň zastoupenou na základě plné moci Oblastní správou JIH, Za 
Kasárny 324, Klatovy (správce) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(investor) 

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

8. souhlasí s uzavřením Smlouvy o postoupení  smluv (Smlouvy  o  budoucí  smlouvě kupní  a  Smlouvy  
o nájmu bytu)  k bytu č.  …. , Na Vápence  …. , Horažďovice mezi   ………………. …………., 
bytem……………….. , ……………….  (postupitelka) a ………..... …………… , bytem …………… …., 
……………..  (postupník) a doporučuje ZM vzít na vědomí Smlouvu o postoupení smluv (Smlouvy o 
budoucí smlouvě kupní a Smlouvy o nájmu bytu) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

9. nesouhlasí s pronájmem části nebytových prostor o celkové výměře 345 m2  v  čp. 758,  ulice Žižkova, 
Horažďovice  Šárce Kittlerové, Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3 za účelem prodeje historických oděvů a 
doplňků, starožitných předmětů a knih  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

10. schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015  –  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

11. schvaluje hlavní inventarizační komisi pro kalendářní rok 2015 ve složení předseda: Dana 
Havránková, členové: Ing. Hana Kalná, Alena Čáňová  a  16 dílčích inventarizačních komisí pro 
kalendářní rok 2015 dle přílohy, pověřuje starostu města jejich jmenováním a ukládá MěÚ, finančnímu 
odboru připravit novu směrnici na inventarizaci majetku s platností od 01.01.2016 – za realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

12. schvaluje dohodu o ukončení Dohody o užívání veřejného prostranství ze dne 19.12.2011 s  Danou 
Polatovou, Příkopy 137, Horažďovice ke dni 31.03.2015  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor finanční  

13. schvaluje termín vrácení návratné finanční výpomoci do 31.05.2015, poskytnuté Základní škole 
Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy ve výši 480.000 Kč – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

14. schvaluje konání akce „Setkání skautů na Otavě“ ve dnech 10. - 12.04.2015 v centru, přilehlých 
ulicích, Panské zahradě a parku Ostrov – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

15. souhlasí s poskytnutím dotace a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 11.100 
Kč Jaroslavu Houdkovi, Komenského 748, Horažďovice na provoz pojízdné prodejny v kalendářním 
roce 2015 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví   

16. souhlasí s poskytnutím dotace a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 2.500 
Kč na provoz Střediska výchovné péče, Domažlice – víkendové a zážitkové akce pro klienty ze 
sociálně slabých a znevýhodněných rodin pořádané v  roce 2015 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví   

17. souhlasí s poskytnutím dotace a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 2.500 
Kč na provoz zařízení a pomoci ohroženým dětem v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
Klokánek v Janovicích nad Úhlavou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví   

18. souhlasí s poskytnutím dotace a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 50.000 
Kč na provoz sociálních služeb v Horažďovicích: nízkoprahového zařízení Klub Dok pro děti a mládež 
a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Archa pro rodiny s dětmi v roce 2015 poskytované 
Diakonií ČCE - středisko Západní Čechy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví   

19. souhlasí s poskytnutím dotace a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 2.500 
Kč na provoz sociální služby odborného sociálního poradenství - Poradna pro rodinu, manželství, 
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mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s., Záboří 83 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví   

20. nesouhlasí s poskytnutím dotace pro poskytovatele sociálních služeb Aurea Orbita, kontaktní 
pracoviště Smetanova 533, Strakonice na provoz sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi s následnou rehabilitací – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví   

21. v záležitosti pronájmu obecních bytů schvaluje: 

a) Zásady pronájmu obecních bytů ve vlastnictví města platné od 01.04.2015 

b) Zásady  pronájmu obecních bytů - DPS  platné od 01.04.2015 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty   

22. v záležitosti sečení travnatých ploch v částech obce Horažďovice:  

a) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a SDH Boubín 

b) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a SDH Horažďovická Lhota  

c) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a TJ Sokol Veřechov 

d) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a SDH Třebomyslice  

 – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 

23. schvaluje vyřazení služebního vozu Městské policie Horažďovice Škoda Fabia Combi 1.4 16V 
z evidence majetku Městské policie Horažďovice a souhlasí s  jeho odprodejem – za realizaci usnesení 
zodpovídá Městská policie  

24. schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a o poskytnutí služeb mezi městem Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, Horažďovice (objednatel) a společností M.C.TRITON, spol. s r.o., Evropská 846, Praha 6 
(zhotovitel), jehož předmětem je změna dílčího harmonogramu plnění – za realizaci usnesení 
zodpovídá tajemnice MěÚ  

25. schvaluje dodatek č. 85 ke smlouvě o komplexním zabezpečení likvidace komunálních odpadů 
uzavřené se společností Rumpold - P, s.r.o. – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

26. neschvaluje záměr prodeje p.č. 2821/1 v k.ú. Horažďovice pro individuální výstavbu rodinného domu 
pro bydlení s tím, že jsou jiné možnosti   pro individuální výstavbu – za realizaci usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

27. schvaluje pronájem části nebytových prostor o výměře 41,14 m2  v přízemí domu čp. 311, ulice 
Blatenská, Horažďovice Martině Baarové, Palackého 827, Horažďovice za účelem provozování 
poradny pro komplexní a harmonický rozvoj osobnosti s platností od 01.04.2015 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  

28. souhlasí s provedením technického zhodnocení nájemcem (montáž klimatizace do prostoru pro 
zákazníky) v předpokládané výši 170.600 Kč bez DPH v nebytovém prostoru (provozovna pošty) 
Mírové náměstí čp. 2 Horažďovice, nájemce Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1 za 
podmínky, že nájemce před zahájením prací zajistí kladné stanovisko MěÚ, odboru PPŠK, prostor 
staveniště bude protokolárně převzat zhotovitelem stavby od zástupce MěÚ, odboru investic, rozvoje a 
majetku města a po dokončení prací budou začištěné prostupy protokolárně předány zástupci MěÚ, 
odboru investic, rozvoje a majetku města  – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

29. bere na vědomí Inspekční zprávu čj. ČŠIP-76/15-P z inspekční činnosti v Základní škole Horažďovice, 
Komenského ul. 211, okres Klatovy, provedenou Plzeňským inspektorátem České školní inspekce  – 
za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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30. bere na vědomí Protokol o kontrole čj. ČŠIP-77/15-P z kontroly Základní školy Horažďovice, 
Komenského ul. 211, okres Klatovy, provedenou Plzeňským inspektorátem České školní inspekce – za 
realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK – (5-0-0). 

31. doporučuje ZM schválit zapojení města Horažďovice do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a 
Slezska a schválit kontaktní osobu  - starostu města  – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  

32. schvaluje postoupení petice Plzeňskému inspektorátu České školní inspekce k prošetření a zároveň 
ho žádá o účast zástupce zřizovatele a zástupce školské rady při kontrole Základní školy Horažďovice, 
Blatenská 540, příspěvková organizace – za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města a 
MěÚ, odbor PPŠK  

Jednání Rady města Horažďovice bylo přerušeno v 17:00 hod. s tím, že jednání bude pokračovat dne 
01.04.2015 ve 14.00.hod. 

Dne 01.04.2015 ve 14:00 hod. bylo pokračováno v jednání RM   

33. ve věci akce „Městské opevnění Horažďovice – Pražská (Červená) brána“ a v záležitosti Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2015:  

a) neschvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (objednatel) a Stavební společností H a T, spol. s r.o., Komenského 373, 
Strakonice,  IČ: 45023522 (zhotovitel) z důvodu nerealizace akce 

b) revokuje  usnesení RM ze dne 16.03.2015  č. 9/2 b)  týkající se užití finanční podpory na 
akci Městské opevnění Horažďovice – Pražská (Červená) brána 

c) schvaluje oznámení o nevyužití Rozpisem stanovené finanční kvóty z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2015 

d) revokuje usnesení RM ze dne 16.03.2015 č. 9/2 e) týkající se  provádění rozpočtového 
opatření z nespecifikované neinvestiční rezervy na akci: Městské opevnění Horažďovice – 
Pražská (Červená) brána v případě získání dotace 

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

34. ve věci jednání RM schvaluje termíny jednání RM: 

     20.04.2015 ve 14:00 hod. 
     11.05.2015 ve 14:00 hod.  

     25.05.2015 ve 14:00 hod.  
     08.06.2015 ve 14:00 hod.  

   29.06.2015 ve 14:00 hod.  

 
 
                               

  

 

 

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

 

 

 


