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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 12.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného  
 dne 20.04.2015 

 
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  11. schůze  
RM ze dne 30.03. – 01.04.2015  

2. v záležitosti žádosti……………..,  ………………….  týkající se dopravní obslužnosti:  

a) schvaluje záměr směny p.č. 602/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 254 m2, p.č. 601/37 orná 
půda o výměře 658 m2 v k.ú. Třebomyslice (ve vlastnictví ………. ………..) za část p.č. 602/3 
ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 912 m2 v k.ú. Třebomyslice (ve vlastnictví města 
Horažďovice) s tím, že geometrický plán bude hrazen napůl oběma účastníky řízení, při 
zaměřování pozemku bude přítomen zástupce MěÚ Horažďovice, odboru investic, rozvoje a 
majetku města a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru 
směny pozemků 

b) sděluje, že město Horažďovice nebylo historicky vlastníkem p.č. 619 PK v k.ú. Třebomyslice 

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

3. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce 
ulice Příkopy v Horažďovicích“ uzavřené s Ing. Danielou Škubalovou, U Bachmače 29, Plzeň, jehož 
předmětem je dohoda o pozastavení prací – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

4. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce 
ul. Rybářská – V Lukách, Horažďovice“ uzavřené s Ing. Danielou Škubalovou, U Bachmače 29, Plzeň, 
jehož předmětem je dohoda o pozastavení prací – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

5. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce 
Strakonické ulice“ uzavřené s Ing. Danielou Škubalovou, U Bachmače 29, Plzeň, jehož předmětem je 
dohoda o pozastavení prací – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

6. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IE-12-0002698/1 k akci 
„Horažďovice, Žižkova ulice – kabely NN – kNN“ mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly 
zastoupenou na základě plné moci společností Contact elektro – Miroslav Vítovec, Janovická 384/III, 
Klatovy (strana oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené 
sazbě – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti k akci „Obnova parkánové zdi Horažďovic 
pod čp. 66, 67 – etapa III.“ mezi Miroslavou Maršounovou, Boubín 20 (strana povinná) a městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (strana oprávněná), věcné břemeno je zřízeno 
bezúplatně – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. souhlasí se záměrem „Management lučních společenstev v lokalitě Na Hrádku“ týkající se pozemku 
p.č. 2839 v k.ú. Horažďovice dle žádosti Domu dětí a mládeže, Zámek 11, Horažďovice v období cca 
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květen – září 2015 a žádá Dům dětí a mládeže předložit projekt „Management lučních společenstev 
v lokalitě Na Hrádku“ týkající se pozemku p.č. 2839 v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. ve věci zřízení trvalé adresy nesouhlasí s umístěním sídla spolku Český rybářský svaz, místní 
organizace Horažďovice, IČ 43316603 na adrese Mírové náměstí 1, Horažďovice – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. souhlasí s provedením údržby vodohospodářských děl na pozemcích p.č. 1782/4, p.č. 2890, p.č. 
2899, p.č. 2880, p.č. 2868 a části p.č. 2979/2 v k.ú. Horažďovice a se vstupem na pozemky v rámci 
akcí „Horažďovice 01“, „Horažďovice odpad 1“, „Horažďovice odpad 2“ prováděných Státním 
pozemkovým úřadem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

11. schvaluje nabídkové řízení na prodej bytové jednotky č. 790/1 Šumavská ulice v Horažďovicích na 
st.p.č. 727, st.p.č. 728 a spoluvlastnického podílu 213/8802 na společných částech domu 789, 790 a 
st.p.č. 727, st.p.č. 728 v k.ú. Horažďovice za minimální cenu 191.700 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  

12. bere na vědomí výpověď nájmu nebytových prostor v  čp. 4, Mírové náměstí,  Horažďovice 
(restaurace) podanou nájemcem Hüseyinem Kanilgou, bytem U Výstaviště 230/11, Praha 7 – 
Holešovice. Nájemní vztah skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty ke dni 31.07.2015 – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  s  ……….. …………, bývalým nájemcem 
bytu č. ..,  ……………., Horažďovice  na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění poskytovaná 
s užíváním bytu, příslušného úroku z prodlení a poplatku z  prodlení ve výši  2.000 Kč/měsíc vždy k  
25. dni běžného  kalendářního  měsíce, poprvé v dubnu 2015 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. v bytových záležitostech:  

a) schvaluje  pronájem bytu č.  ..  (2+1),  ……………. , Horažďovice  ……….. ………, ………….. , 
…………….. s platností od 01.05.2015 na dobu neurčitou za nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním 
slevy pro rok 2015 ve výši 5,80 Kč/m2 

b) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č.  …..  (garsoniéra), ……………. , Horažďovice s 
…………… ……….. ,  ……………. , Horažďovice k 30.04.2015 

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

15. v záležitosti dopravní obslužnosti doporučuje ZM schválit:  

a) poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost v roce 2015 Plzeňskému kraji ve výši 165.060 
Kč 

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost v roce 2015 Plzeňskému kraji ve 
výši 165.060 Kč 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

16. v záležitosti smlouvy o úvěru na částečné financování Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí 
v Horažďovicích: 

a) doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 8 z 3. jednání ZM,  ze dne 04.03.2015 týkající se 
smlouvy o poskytnutí úvěru mezi městem Horažďovice a Komerční bankou, a.s.  

b) doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření roku 2015, kterým dojde ke snížení  výdajů na 
projekt  Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích o 28.500.000 Kč a 
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snížení financování o 28.500.000 Kč, které se skládá z přijetí úvěru  ve výši  30.000.000 Kč 
poníženého o jeho splátku ve výši 1.500.000 Kč 

     – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

17. v záležitosti „Úvěru na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v 
Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč": 

a) rozhodla o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Úvěr na částečné 
financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 
30.000.000 Kč" zadávané dle § 18 obecné výjimky z působnosti zákona č.137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách v platném znění a to v souladu s bodem 2.1. Výzvy k podání nabídek z 
důvodu změny projektu Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích 

b) ukládá MěÚ, finančnímu odboru připravit nové výběrové řízení, až budou známy přesné termíny 
a cena Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích 

      – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

18. provádí rozpočtové opatření č. 3/2015 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

19. v záležitosti „Plynovodní přípojky pro jihovýchodní křídlo čp. 11“:  

a) rozhodla o přijetí nabídky Vlastimila Šatry, Hejná 100 na zhotovení projektové dokumentace 
stavby „Plynovodní přípojka pro jihovýchodní křídlo čp. 11“ včetně výkonu inženýrské činnosti ve 
výši 15.000 Kč + DPH a výkonu autorského dozoru ve výši jednotkové ceny 400 Kč/hod + DPH a 
0 Kč/cestu + DPH 

b) schvaluje příslušnou smlouvu o dílo 

c) schvaluje přesun 18.150 Kč vč. DPH z položky "majetek obce - ostatní služby" na akci 
„Plynovodní přípojka pro jihovýchodní křídlo čp. 11“, který je zahrnut do rozpočtového opatření č. 
3/2015 

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

20. bere na vědomí rozbor přestupků v dopravě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a 
proti majetku  projednaných městským úřadem podle zákona č. 200/1990 Sb. za rok 2014 – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odboru správní 

21. v záležitosti vyřazení majetku příspěvkových organizací: 

a) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Blatenská v celkové pořizovací hodnotě 214.986 Kč 

b) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení majetku 
ZŠ Komenského v celkové pořizovací hodnotě 271.100 Kč, z toho samostatných movitých věcí 
v hodnotě 12.430 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě 258.670 Kč 

c) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku ZUŠ v celkové pořizovací hodnotě 5.917 Kč 

      – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

22. v záležitosti slavnostního otevření Envicentra PROUD: 

a) souhlasí s konáním akce slavnostní otevření Envicentra PROUD dne 25.04.2015 na pozemcích 
p.č. 2759/7 a p.č. 25  v k.ú. Horažďovice s podmínkou, že bude dostatečně zajištěna 
pořadatelská služba a pozemky budou po ukončení akce uvedeny do původního stavu 

b) schvaluje zapůjčení  10 ks pivních setů 

      – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  



 4 

23. schvaluje zapojení města Horažďovice do projektu v rámci grantu Program stabilizace a obnovy 
venkova Plzeňského kraje 2015 – Integrované projekty, podaném prostřednictvím Prácheňska z.s.p.o. 
na pořízení mobilního rozkládacího podia – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

24. v záležitosti rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2015 schvaluje poskytnutí dotace: 

24.1. ORAŠSK Klatovy, pobočce Komenského 211, Horažďovice IČ: 2340011 na organizační a 
technic. zajištění škol. sportovních soutěží žáků - nájmů sportovišť, nákup medailí, technické 
zajištění ve výši 3.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

24.2. AMK Pačejov, IČ: 43316476 na XXXVI. EPIcond Rally AGROPA na tisk brožur, dokumentů, 
kopírování, poštovné, hudební produkci a tisk ve výši 5.000 Kč a schvaluje příslušnou 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

24.3. Ing. R. Dvořákovi, nar. 05.10.1949 na 50. ročník Horažďovické padesátky - nákup skleniček 
ve výši 8.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

24.4. TJ Sokolu Veřechov IČ: 48353248 na činnost klubu, na náhradní díly (sekačka), materiál 
(vápno, barvy apod.) ve výši 3.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace 

24.5.  TJ Sportu Horažďovice, IČ: 47726091 na úhradu pronájmu sportovního zařízení ve výši 
5.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

24.6. TJ Sokolu HD - stolnímu tenisu, IČ: 48353175 na nákup stolů na stolní tenis - 2ks ve výši 
20.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

24.7. Potápěčům Horažďovice, IČ: 26661331 na nákup nové centrály, plicní automatiky a revizi 
techniky ve výši 10.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

24.8. Klubu českých turistů, IČ: 75052695 na celodenní výlet s turistickým pochodem (Štěchovice) 
– doprava ve výši 3.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

24.9. J. Rendlovi, nar. 24.09.1951 na sportovní střelbu – náboje a  startovné ve výši 2.000 Kč a 
schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

24.10. Tenisovému klubu, IČ: 61785377 na nákup a dovoz antuky, pletiva, tenisových míčů, na 
úhradu nájemného ve výši 25.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace 

24.11. FK Horažďovice, IČ: 69981981 na dopravu mládeže, pronájmy sportovišť, startovné, nákup 
sportovních pomůcek ve výši 40.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace 

24.12. TJ Sportu, oddílu karate HD, IČ: 47726091 na pronájem tělocvičny, startovné, dopravu a 
výbavu závodníků ve výši 20.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace 

24.13. Moto-cross clubu, IČ: 64864332 na Mezinárodní mistrovství ČR (časomíra a lékařské 
zajištění) ve výši 10.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace 

24.14. Školnímu sportovnímu klub ZŠ Kom., IČ: 1487442 na nájemné, odměny pro žáky-medaile a 
diplomy ve výši 50.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

24.15. Volejbalovému oddílu žen, Renatě Macounové, nar. 22.01.1971 na pronájem tělocvičny, na 
pořádání turnaje a nákup sportovního náčiní ve výši 2.000 Kč a schvaluje příslušnou 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
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24.16. Tyjátru Horažďovice o.s., IČ: 64388883 na 170. výročí založení DS na vydání publikace (graf. 
a předtisk. příprava, sazba, tisk) ve výši 45.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace 

24.17. Pěveckému spolku Prácheň, IČ:70801339 na dopravu na koncerty a soustředění a na 
oblečení na vystupování v kostelech ve výši 20.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace 

24.18. Pionýru, z.s., IČ: 66344701 na obnovu táborového vybavení a pronájem pozemku tábora ve 
výši 15 000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

24.19. SDH Třebomyslice, IČ: 426954 na nákup sítě na nohejbal, pohárů a zahradní techniky 
(mulčovač, elektrická pila) ve výši 8.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace 

24.20. J. Věchtíkové, nar. 05.10.1956 na akci Zářečská májka (dětské soutěže) ve výši 2.000 Kč a 
schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

24.21. SDH Horažďovice a kroužku mladých hasičů, IČ: 18236278 na nákup židliček do hasičárny 
(70ks), lana, kolečka na měření vzdálenosti a zbytků lezeckých lan ve výši 20.000 Kč a 
schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

24.22. Českému svazu včelařů, IČ: 62633074 na nákup veter. léčiv pro včely a na léčbu aerosolem 
ve výši 5.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

24.23. Českomoravskému svazu chovatelů holubů, IČ: 75041731 na přepravu holubů na závody- 
přepravní boxy ve výši 1.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace 

24.24. J. Truhlářové, nar. 25.02.1970 na 4. sraz rodáků obce Babín (kapela, výzdoba sálu, zapůjčení 
projektoru, plátna) ve výši 7.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace 

24.25. SDH Komušín, IČ: 65579143 na činnost sboru - 125. výročí sboru (věnec, pronájem stanu, 
diplomy, materiál na výrobu překážek a provoz atrakcí) ve výši  8. 000 Kč a schvaluje 
příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

24.26. Českému rybářskému svazu, IČ: 43316603 na akci Zlatá udice na ceny, náklady pořadatele, 
odměny přednášejícím a občerstvení ve výši 5.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace 

24.27. SDH Boubín, IČ: 65579101 na nákup vycházkových uniforem ve výši 5.000 Kč a schvaluje 
příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

24.28. Sdružení občanů Horažďovice Předměstí, IČ: 613401758 na provoz a údržbu sportovního 
areálu a zajištění dětského dne (elektřina, voda, benzin, antuka, ceny dětem) ve výši 8.000 
Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

24.29. SDH Horažďovická Lhota, IČ: 65579127, na akci 55. výročí založení SDH - nákup stanu ve 
výši 10.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

24.30. Svazu zdravotně postižených HD, IČ: 72053526 na činnost svazu (plavenky, doprava do 
Bechyně na rekondiční pobyt, předplatné do divadla) ve výši 7.000 Kč a schvaluje příslušnou 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

24.31. Spolku rodáků HD, IČ:  72060620 na činnost spolku (doprava na 3 zájezdy) ve výši 5.000 Kč 
a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
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24.32. TJ Sokolu HD – nohejbal, IČ: 48353175 na pronájem tělocvičny, dopravu, rozhodčí a 
sportovní potřeby ve výši 20.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace 

24.33. TJ Sokolu Horažďovice – oddílu st. tenisu na chystanou celosvětově proslulou exhibici dvou 
legendárních tenistů dne 11.05.2015 ve výši 5.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace 

24.34. bere na vědomí žádost o dotaci spolku ProHD na realizaci tzv. „oživených laviček“ a odkládá 
rozhodnutí po předložení lokalit laviček a jejich počtu na další jednání RM 

     – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

25. v záležitosti městských slavností schvaluje:  

            smlouvy o zajištění reklamy při městských Slavnostech Kaše 2015:   

a) mezi městem Horažďovice a společností Čevak, a.s. ve výši 10.000 Kč + DPH 

b) mezi městem Horažďovice a společností HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. ve výši 
5.000 Kč + DPH 

c) mezi městem Horažďovice a společností ELIKA, s.r.o. ve výši 2.000 Kč + DPH 

d) mezi městem Horažďovice a společností BYTSERVIS Sušice, spol. s r. o., Příkopy 86, Sušice ve 
výši 3.000 Kč + DPH 

e) mezi městem Horažďovice a společností ATRIUM, s. r. o. ve výši 5.000 Kč + DPH 

f) mezi městem Horažďovice a společností Kovaltos, s.r.o. ve výši 3.000 Kč + DPH 

g) mezi městem Horažďovice a společností LYCKEBY CULINAR a.s. ve výši 10.000 Kč + DPH 

h) mezi městem Horažďovice a společností PLAMET s.r.o. ve výši 5.000 Kč + DPH 

            darovací smlouvy: 

a) mezi obdarovaným městem Horažďovice a Vladimírem Mišákem (MIŠÁK EU s.r.o.), Havlíčkova 
95, Sušice ve výši 4.000 Kč 

b) mezi obdarovaným městem Horažďovice a Václavem Burdou, Otavská 1031, Horažďovice ve 
výši 2.000 Kč 

c) mezi obdarovaným městem Horažďovice a  Mgr. Filipem Šťastným (Devětsil JST, s.r.o.), 
Francouzská 2079, Plzeň ve výši 5.000 Kč 

     – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

26. schvaluje  rozpočet a program Květnových oslav 2015 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  

27. schvaluje pravidla pro čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven 
zajišťovaných Městskou knihovnou Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Městská knihovna   

28. v záležitosti kácení zeleně:  

a) bere na vědomí havarijní kácení 5 ks javorů, 3 ks lip, 1 ks dubu, 6 ks smrků, 1 ks vrby, 1 ks 
břízy, 3 ks olší v parku Ostrov na parcele č. 1083/1 a 1085 v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

b) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks smrku v KMŠ na parcele č. 204/1 v k. ú. Horažďovice 

c) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks smrku u obřadní síně na parcele č. 2814/2 v k.ú.  
Horažďovice 
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d) bere na vědomí havarijní 2 ks bříz a 4 ks jív na hrázi nádrže v Boubíně na p. č. 36/1 v k.ú. 
Horažďovice 

      – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

29. souhlasí s podnájmem části st.p.č. 297/1 a části p.č. 1130/1 v k.ú. Zářečí u Horažďovic Petru Drázdovi 
za podmínky, že budou respektována ustanovení nájemní smlouvy ze dne 29.09.2000 a bude 
doložena podnájemní smlouva mezi Fotbalovým klubem Horažďovice o.s.  a Petrem Drázdou, U Jatek 
1150, Horažďovice jako příloha k platné nájemní smlouvě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, majetku a rozvoje města   

30. v záležitosti  „Zprovoznění sklepů objektu pivovaru čp. 1079 pro kulturní akce“ schvaluje:  

a) smlouvu o dílo se společností Projekční kancelář Ing. Karel Kučera, s.r.o., Masarykova 484, 
Klatovy na zhotovení projektové dokumentace stavby „Zprovoznění sklepů objektu pivovaru čp. 
1079 pro kulturní akce“ ve výši 190.000 Kč (zhotovitel není plátce DPH) 

b) přesun 140.000 Kč z položky "obecní budovy" na akci „Zprovoznění sklepů objektu pivovaru čp. 
1079 pro kulturní akce", který je zahrnut do rozpočtového opatření č. 3/2015 

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

31. ve věci jednání RM schvaluje termíny jednání RM: 

     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. Miloslav Chlan, v.r.   
               starosta města                                člen rady města     

 

 

 

 


