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Město Horaž ďovice  
Usnesení  

z 13.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne  20. 4.  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 Horaž ďovice :  

1. schvaluje    zápis   a   bere  na  vědomí  zprávu  o  kontrole  plnění  přijatých  usnesení  z 12. schůze 
RM ze dne  11. 4. 2011 

2. neschvaluje  záměr pronájmu a  prodeje areálu po společnosti Grammer společnosti NARUTAS 
s.r.o., Tigridova 1501/6, Praha 4 – Michle –  za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

3. rozhodla  o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Stavby Šafanda s.r.o., Chanovice 69,              
IČ: 26368684 na realizaci díla „Odbahnění vodní nádrže p.č. 31/5 Boubín“ s nabídkovou cenou ve 
výši 225.631 Kč + DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – 
za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor investic,  rozvoje a  majetku  města  

4. doporu čuje ZM  projednat a schválit směnnou smlouvu mezi městem Horažďovice (prvá smluvní 
strana) a ……………… (druhá smluvní strana) na směnu pozemku p.č. 783/1 lesní pozemek o 
výměře 5 417 m2 v k.ú. Komušín (ve vlastnictví ……………) za pozemek p.č. 1324 PK o výměře 
6 970 m2 v k.ú. Komušín (ve vlastnictví města Horažďovice), směna pozemků bude provedena bez 
finančního vyrovnání – za realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor investic,  rozvoje a  majetku  
města  

5. schvaluje   záměr pronájmu pozemků p.č. 622/5 PK, p.č. 624/2 PK, p.č. 627/2 PK v k.ú. Velké 
Hydčice, p.č. 43/2 KN, p.č. 366/7 KN,  části p.č. 264/9 PK,  části p.č. 275 PK v k.ú. Boubín, p.č. 951 
KN, p.č. 296 PK, p.č. 295 PK, p.č. 297 PK, p.č. 298 PK, p.č. 382 PK, p.č. 392/1 PK, p.č. 518 PK, p.č. 
1254 PK, p.č. 1255 PK, p.č. 1256 PK, p.č. 1257 PK, p.č. 764 PK v k.ú. Veřechov a pověřuje MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje  Dohodu o ukončení mandátní smlouvy č. 17/07 ze dne 27. 9. 2007 pro zajištění 
inženýrských činností na stavbu ,,Horažďovice, Komenského a Třebomyslická ulice“ mezi městem 
Horažďovice a společností GPL-invest, s.r.o., Emy Destinové 395, České Budějovice a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

7. schvaluje  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Českou republikou 
– Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 
Plzeň (budoucí strana povinná) a městem Horažďovice (budoucí strana oprávněná) k akci 
„Horažďovice – Třebomyslická ulice a malý městský obchvat“ k uložení inženýrských sítí: dešťové 
kanalizace, telefonního vedení, vodovodu a veřejného osvětlení do pozemku p.č. 2475 PK v k.ú. 
Zářečí u Horažďovic a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. neschvaluje  zřízení  věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek p.č. 1768/3 v k.ú. Horažďovice – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje  umístění 5 ks nosičů s označením „Anglický park Ostrov“ na pozicích č. 09/01, 14/01, 
04/02, 01/06, 01/07 dle smlouvy mezi městem Horažďovice a Pavlou Vaňkovou, Strakonice – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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10. neschvaluje  záměr pronájmu části p.č. 203/1 o výměře cca 2 750 m2 v k.ú. Svaté Pole – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. bere na v ědomí  oznámení Pozemkového úřadu Klatovy, Čapkova 127, Klatovy o zaregistrování 
žádosti o zahájení pozemkových úprav v části k.ú. Horažďovice – lokalita Pod Loretou – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje  darovací smlouvu na hmotný majetek po zrušeném katastrálním pracovišti Horažďovice 
mezi Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Radobyčická 12/2465, Plzeň (dárce) a městem 
Horažďovice (obdarovaný) a pověřuje  starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13.  v záležitosti bytu č. , Na Vápence  ….., Horažďovice:  

a) schvaluje  ukončení nájmu s  …………….,  nájemcem   bytu  č. …,   Na  Vápence  ……….., 
Horažďovice dohodou ke dni 30.4.2011 

b) schvaluje uzavření smlouvy   o  nájmu  bytu  s  …………….  a  ………...  s platností od 
1.5.2011 za   stejných podmínek jako předchozí nájemce 

c) doporu čuje ZM  vzít na vědomí Smlouvu o převodu práv a povinností k bytu č. …, Na Vápence 
…….,  Horažďovice 

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

14. schvaluje   ………………. pronájem bytu č. …, ……………., Horažďovice s platností od 1. 5. 2011 do 
30. 4. 2013 za valorizované nájemné 35,21 Kč/m2 s podmínkou, že do   29. 4. 2011 bude uhrazeno 
veškeré dlužné nájemné včetně poplatků z prodlení a poplatků právního zastoupení  – za  realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

15. schvaluje  pronájem bytu č. …, …………………, Horažďovice nájemci ……………na dobu určitou od 
1. 3. 2011 do 31. 5. 2011 za nájemné 39,97 Kč/m2. Nájem bytu bude opětovně prodloužen v případě, 
že k 31. 5. 2011 nebude dluh na nájemném, bude řádně placen běžný měsíční nájem a bude uhrazen 
v plné výši poplatek z prodlení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

16. schvaluje  prodloužení nájmu  bytu č. …., ……………., Horažďovice nájemci ……………….na dobu 
určitou od 1. 5. 2011 do 31. 10. 2011 za podmínky, že nejpozději do 29. 4. 2011 bude uhrazen dlužný 
nájem za měsíc duben ve výši 5.612 Kč. Při nedodržení této podmínky nebude již nájem bytu 
prodloužen a dlužné nájemné bude vymáháno soudní cestou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města   

17. schvaluje  prominutí poplatků z prodlení …………………, nájemci bytu č. ….., ……………, 
Horažďovice ve výši 578 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje               
a majetku města  

18. doporu čuje ZM : 

a) souhlasit s celoročním hospodařením města  za rok 2010, a to bez výhrad 

b) vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 zpracovanou 
firmou ADU.CZ s.r.o. Malenice 

c) převést zlepšený výsledek hospodaření z hospodářské činnosti za rok 2010 v celkové výši 
9.437.275,21 Kč do rozpočtu města 

d) krýt ztrátu za rok 2010  příspěvkové organizace ZŠ Komenského ve výši  54.540,09 Kč z jejího 
rezervního fondu. 

e) krýt ztrátu za rok 2010  příspěvkové organizace ZŠ Blatenská ve výši 243.349,15 Kč z  jejího 
rezervního fondu ve výši 17.622,28 Kč, příspěvkem z rozpočtu města ve výši  160.000 Kč         
a z jejího předpokládaného zlepšeného výsledku hospodaření v roce 2011 ve výši 65.726,87 
Kč.  

f) převést zlepšený výsledek hospodaření za rok 2010  příspěvkové organizace  Křesťanská MŠ 
Jiřího z Poděbrad ve výši  2.359,71 Kč  do jejího rezervního fondu. 
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g) ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010  příspěvkové organizace MŠ Loretská ve výši  
83.317,19 Kč  krýt ztrátu za rok 2009 ve výši  59.624,25 Kč a do jejího rezervního fondu  
převést 23.692,94 Kč 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

19. doporu čuje  ZM schválit cenu vody pro hospodářský rok 2011 – 2012, tj. dle varianty č. 3  

Varianta III.     
Pohyblivá složka - navýšení ceny vody o 1,15 K č/ m3 

Pevná  složka  - navýšení  o 272 K č / rok 
   Navýšení nájmu o   443 000  

Kč 
Kapacita vodoměru Pohyblivá složka Pevná složka 

   (Kč/m3) (Kč/vodoměr/rok)  
(m3/hod.) Celkem Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné 

2,5    660 395 265 
6,0    2 137 1 493 644 
10,0 46,97 21,82 25,15 4 323 3 242 1 081 
15,0    7 632 6 000 1 632 
55,0    49 243 43 147 6 096 

        
Cena stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů: (srážkové vody, 
studna)  

 

Cena 
1m3 

 ........... 26,06 Kč/m3    

  Pevná složka  0,91 Kč/m3  
  Pohyblivá složka  25,15 Kč/m3  
  Celkem   26,06 Kč/m3  

 Všechny ceny jsou uváděny bez DPH a navýšení je do 5 % 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

20. souhlasí  s realizací akce Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE  zaměřené na zdravotní prevenci 
obyvatel formou poskytování bezplatných preventivních prohlídek v mobilním zdravotnickém zařízení  
dne 22. dubna 2011 na parkovišti u kina v Plzeňské ulici  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
finanční 

21. doporu čuje ZM  rozhodnout o poskytnutí bezúročné půjčky FK Horažďovice  o.s., Sportovní 1107, 
Horažďovice ve výši 100.000 Kč a dobou splatnosti 2 roky na dofinancování automatického 
závlahového systému a schválit smlouvu o půjčce mezi městem Horažďovice (věřitel) a FK 
Horažďovice o.s., Sportovní 1107, Horažďovice (dlužník) a pověřit starostu města podpisem  – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

22. doporu čuje ZM  vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se mění  OZV č. 5/2010              
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                 
a odstraňování komunálních odpadů  a OZV č. 6/2010  o místních poplatcích  – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, finanční  odbor  

23. v záležitosti ZŠ Komenského souhlasí  s posílením investičního fondu o 43.869 Kč převodem 
z rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ Komenského ul. na nákup dlouhodobého hmotného 
majetku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

24. schvaluje  dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Výměna stoupaček v domu čp. 1062 a 
1063, Mayerova ulice, Horažďovice“ uzavřené se společností  ODYS, s.r.o. Nebahovská 1200, 
Prachatice, jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 12.050 Kč + DPH  a pověřuje 
starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  
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25. schvaluje  z důvodu nedostatků v dodávce teplé vody   slevu ve výši 25 % z odběru teplé vody v roce 
2010 nájemcům:  ……………., ………………., ……………….., ………….., ……………, ……………, 
……………., …………………., ……………………, …………………….. – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

26. schvaluje  provedení stavebních úprav v pronajatém nebytovém prostoru (bufet) v čp. 180, 
Strakonická ulice,  Horažďovice, schvaluje dohodu o opravách a úpravách nebytového prostoru         
a majetkovém a finančním vypořádání mezi městem Horažďovice a společností HUA HUA s.r.o., Čs. 
Legií 115, Klatovy,  IČ: 29100763 a pověřuje starostu města podpisem dohody – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

27. doporu čuje ZM  schválit vyřazení hmotného investičního  majetku v celkové pořizovací ceně 
4.737.534 Kč (dle seznamu) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční  

28. schvaluje  s platností od 1. 5. 2011 ceník vstupného v Městském muzeu Horažďovice dle 
předloženého návrhu – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městské muzeum  

29. v záležitosti návštěvy členů židovské obce z Westminsteru a pana Jaroslava Fischla z Izraele  dne   
25. 5. 2011 schvaluje   úhradu občerstvení pro cca 20 osob z rozpočtu kultury – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Městské muzeum 

30. schvaluje  kácení 3 ks thůjí u ZŠ Komenského – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Technické služby  

31. schvaluje  podání  2 žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu 
v roce 2011 (dub Šternberk, Rosenauerův dub) a pověřuje starostu města podpisem žádostí – za 
realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby ve spolupráci s Mgr. Tomášem 
Pollakem  

32. schvaluje  účast města Horažďovice v projektu Tvorba ekologické zahrady v Přírodovědné stanici 
Domu dětí a mládeže v roli partnera projektu – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města      
Mgr. Karel Zrůbek   

33. doporu čuje ZM  schválit 1. rozpočtovou změnu, tj. rozpočtová opatření 1 – 9/2011 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

34. doporu čuje ZM  schválit Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných půjček z fondu 
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 20. 4. 2011 tj.:  

a) rozhodnout o poskytnutí půjčky ……………., …………..,  Horažďovice ve výši 100.000 Kč (5 let, 
2 %)  

b) rozhodnout o poskytnutí půjčky ………………, ………………., Horažďovice ve výši 100.000 Kč 
(4 roky, 3 %)  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

35. bere na v ědomí  informaci  starosty  Mgr. Karla Zrůbka o schůzce pracovní skupiny pro Strategický 
plán, na které byl projednán návrh  Dodatku č. 2  ke Smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 6. 4. 2001 
se společností  BÖGL a KRÝSL, k.s. s tím, že pracovní skupina doporučuje radě města dodatek 
schválit. Rada města Horažďovice pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejnit  
záměr úpravy a precizování sjednané doby nájmu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

36. doporu čuje ZM  zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do Městské policie s platností od 1. 6. 2011 
o 1 tj. stanovuje s platností od 1. 6. 2011 celkový počet zaměstnanců zařazených do městské policie -  
4  zaměstnanci 

37. schvaluje  termín další schůze RM: 14. schůze dne 28. 4. 2011 v 17.00 hodin  a  15. schůze 9. 5. 
2011 v 15:00 hodin v kanceláři starosty  města  

 
   Mgr. Karel Zrůbek         Jan Buriánek    

         starosta  města                     místostarosta města  


