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Město Horaž ďovice  
Usnesení  

z 15.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne  09.05. 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  ze 14. schůze 
RM ze dne  28. 4. 2011 

2. schvaluje  zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ve zjednodušeném podlimitním řízení 
s názvem ,,Rekonstrukce a modernizace Aquaparku Horažďovice“ včetně příloh a seznam 
společností, které budou vyzvány k podání nabídky a pověřuje starostu města podpisem výše 
uvedeného –  za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. schvaluje  dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti 13-ti 
bytových domů ve městě Horažďovice“ uzavřené se společností  JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a 
stavební společnost, a.s., Písecká 893, Strakonice, jehož předmětem je změna snížení ceny o 2.940 
Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor 
investic,  rozvoje a  majetku  města 

4. schvaluje  dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Stavební úpravy bytu č. 3 v čp. 68 
v Horažďovicích“ uzavřené se společností  JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, 
a.s. Strakonice, jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 69.199 Kč + DPH a 
pověřuje starostu města podpisem – za realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor investic,  rozvoje 
a  majetku  města  

5. schvaluje  dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a 
společností BÖGL a KRÝSL, k.s., Pod Špitálem 1452, Praha – Zbraslav (nájemce) a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

6. schvaluje  dodatky k nájemním smlouvám mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a FK 
Horažďovice, Tenisovým klubem Horažďovice, Provoque o.s. Horažďovice, Šumařina o.s. 
Horažďovice (nájemci) z důvodu změn výměr pronajatých pozemků v k.ú. Zářečí a pověřuje starostu 
města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. schvaluje  dohodu o ukončení smlouvy o dílo ze dne 7. 9. 2007 pro zhotovení projektové 
dokumentace na akci ,,Horažďovice, Komenského a Třebomyslická ulice“ mezi městem a Liborem 
Boulou, Čermákova 60a/467, Plzeň a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. rozhodla  o  přijetí nabídky společnosti Ing. Daniely  Škubalové – Projekční kancelář, U Bachmače 29, 
Plzeň na zpracování projektové dokumentace na akci ,,Horažďovice, Komenského ulice“ za cenu      
232.000 Kč + DPH, schvaluje příslušnou smlouvu a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. v záležitosti věcných břemen:  

a) revokuje  usnesení 29.RM ze dne 24.10.2007, bod č. 7 

b) schvaluje  stanovení jednorázových úhrad za věcná břemena takto: fyzické osoby – 1.000 Kč + 
DPH v zákonem stanovené sazbě, fyzické osoby podnikající – 5.000 Kč + DPH v zákonem 
stanovené sazbě, právnické osoby podnikající – 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě 
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 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. schvaluje  Smlouvu o  uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi stranami město 
Horažďovice (budoucí povinný) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 
v zastoupení společnosti CONTACT elektro – Miroslav Vítovec, Janovická 384/III,  Klatovy (budoucí 
oprávněný) k akci „Třebomyslice, 2 RD – VN, TS, NN“ k pozemku p.č. 608 v k.ú. Třebomyslice a 
pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

11. schvaluje  smlouvu o  zřízení věcného břemene mezi stranami město Horažďovice (povinný) a 
společností Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice (oprávněný) k akci „Optická síť 
sídliště Pod Loretou“ za jednorázovou úhradu 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě a 
pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

12. v návaznosti na usnesení RM č. 14/7 ze dne 28. 4. 2011 schvaluje  posílení rozpočtu organizační 
složky Městská knihovna na dofinancování projektu Za kulisami – Čest, sláva a bohatství ve výši 
5.000 Kč s podmínkou, že předem bude s vedoucí finančního odboru MěÚ Blankou Jagrikovou 
projednán způsob a forma financování projektu – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Městská knihovna  

13. souhlasí  s úpravou  nevyužívané (zasypané) části žlabu na pozemku p. č. st. 1344/1 a st. 1344/2 v  
k. ú. Horažďovice na manipulační plochu a pro parkování vozidel  dle žádosti společnosti RUMPOLD-
P s.r.o., Úslavská 27, Plzeň – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

14. v záležitosti umístění přípojky :  

a) souhlasí s umístěním plynovodní přípojky a opravou vodovodní a kanalizační přípojky pro 
dům č.p. 165 v Horažďovicích do pozemku města p. č. 2798 v k. ú. Horažďovice 

b) souhlasí  s připojením nemovitosti na pozemku p. č. st. 236/2 v k. ú. Horažďovice k místní 
komunikaci Strakonická (Obecní dvůr) 

c) 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  

15. schvaluje  záměr prodeje části p.č. 1509/1PK a části p.č. 1508 PK o výměře cca 300 m2 v k.ú. 
Horažďovice za minimální cenu 200 Kč/m2 obálkovou metodou za účelem zřízení zahrádky s tím, že 
geometrický plán bude vyhotoven na náklady kupujícího a při zaměřování pozemku bude přítomen 
zástupce MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru prodeje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

16. schvaluje  záměr prodeje p.č. 2759/14 v k.ú. Horažďovice za cenu 200 Kč/m2, poplatky s prodejem 
související a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru prodeje – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

17. souhlasí  s úpravou dopravního značení na parkovišti před bytovými domy č. p. 1073 a 1074 za 
účelem vytvoření celkem 4 parkovacích stání pro osoby se zdravotním postižením a to snížením 
kapacity parkoviště o 1 parkovací stání – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

18. schvaluje  výběrové řízení na prodej bytové jednotky č. 877/6 Palackého ulice spolu se 
spoluvlastnickým podílem 600/12381 na společných částech domu a st.p.č. 1069/1 a st.p.č. 1069/2 
v k.ú. Horažďovice 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  
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19. souhlasí s umístěním dešťového odpadu na západní průčelí plánovaného řadového domku „N“ v ulici 
Nad Nemocnicí dle žádosti ……………………. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

20. schvaluje  provedení zastřešení balkonu bytu č. 13, Mayerova 1063, Horažďovice a schvaluje dohodu 
o opravách a úpravách bytu a majetkovém a finančním vypořádání mezi městem Horažďovice a 
…………………………… a pověřuje starostu města podpisem s podmínkou, že před podpisem 
smlouvy bude MěÚ, odboru IRM předložen nákres zastřešení balkonu bytu – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

21. schvaluje  splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek s ………………………., nájemci bytu č…,  
……………….  na   úhradu dlužného nájemného, poplatků z prodlení a spotřeby elektrické energie ve 
výši 2.500 Kč měsíčně vždy k 25. dni běžného kalendářního měsíce, poprvé v květnu 2011, zároveň 
bude placeno běžné měsíční nájemné – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města          

22. schvaluje  pronájem  nebytového prostoru, Ševčíkova 26,  Horažďovice  Tomáši Říhovi, Erbenova 
574/13, Písek za účelem prodeje masa - uzenin s platností od 1. 7. 2011 na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 896,20 Kč/m2/rok za prodejní prostory, 
447,60 Kč/m2/rok za skladové prostory a bude valorizováno vždy k 1.1. běžného kalendářního roku o 
míru inflace roku předchozího – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

23. schvaluje  prodloužení nájmu  bytu č. .., ……………… nájemci …………………… na dobu určitou od 
1. 6. 2011 do 30. 11. 2011 za nájemné  30 Kč/m2. Nájem bytu bude opětovně prodloužen v případě, 
že k 30. 11. 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  

24. schvaluje  prodloužení nájmu bytu č. .., ………………. nájemci …………………… na dobu určitou od 
1. 5. 2011 do 31. 5. 2011 za nájemné 39,97 Kč/m2. Nájem bytu bude opětovně prodloužen v případě, 
že k 31. 5. 2011 bude řádně placen běžný měsíční nájem, nebude dluh na nájemném a budou řádně 
hrazeny splátky dle schváleného splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného a 
příslušného poplatku z prodlení ve výši  2.500 Kč/měsíc, vždy k  25. dni běžného kalendářního 
měsíce, poprvé v květnu 2011 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

25. v záležitosti nájmu bytu  schvaluje  : 

a) ukončení nájmu s   ……………….., nájemcem  bytu  č. .., ………………  dohodou  ke dni 
31. 5. 2011. 

b) pronájem bytu č. .., …………………….. s platností od 1. 6. 2011 na dobu neurčitou za 
nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy  do 30. 6. 2011 ve výši 3 Kč/m2  dle usnesení  RM 
č. 1/7, nájemné bude valorizováno vždy k  1. 7. běžného   kalendářního roku  o  míru inflace 
indexu ceny stavebních prací roku předchozího 

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

26. schvaluje v záležitosti nájmu bytu:  

a) dodatek č. 2 k nájemní smlouvě , tzv. opakovaný pronájem bytu č. …., …………………………na 
dobu dvou let od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2013  mezi  městem Horažďovice  a   ……… a 
…………….. a pověřuje starostu města podpisem  

b) dodatek č. 2 k nájemní smlouvě , tzv. opakovaný pronájem bytu č. …., …………………… na 
dobu dvou let od 10. 5. 2011 do 9. 5. 2013  mezi městem Horažďovice  a  
…………………………… a pověřuje starostu města podpisem 

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

27. v bytových záležitostech: 
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a) bere na v ědomí zápis z 3. jednání bytové komise ze dne 12. 4. 2011  

b) schvaluje po řadník  na přidělování bytů 2+1  
1. ………………………. 
2. ………………………. 
3. ………………………. 
4. ……………………….. 
5. ……………………….. 
6. ……………………….. 
7. ………………………..  
8. ……………………….. 
9. ……………………….. 
10. ……………………….. 

c) schvaluje  pronájem bytu č. … ,  - DPS ……………………… s platností od 15. 5. 2011 na dobu 
neurčitou za nájemné 30 Kč/m2,  nájemné bude valorizováno vždy k  1. 7. běžného 
kalendářního roku  o  míru inflace indexu ceny stavebních prací roku předchozího, schvaluje 
příslušnou smlouvu a pověřuje starostu města podpisem 

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

28. souhlasí  s umístěním výdejního mrazáku na zmrzlinu a stolků se židlemi  v zádveří aquaparku, 
schvaluje  příslušnou smlouvu mezi městem Horažďovice a Karlem Malým,  …………., Praha  – 
Vinohrady na dobu určitou  a  pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, finanční odbor     

29. pověřuje členy ZM: Miroslavu Jordánovou, Daniela Martínka, Ing. Miloslava Chlana k přijímání 
prohlášení o uzavření manželství podle § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb. (Zákon o rodině) v platném 
znění – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, správní  odbor   

30. schvaluje  uzavření Křesťanské mateřské školy v době od 1. 7. 2011 do 31. 7. 2011 a MŠ Loretská ul. 
v době od 1. 8. 2011 do 31. 8. 2011. Mateřská škola, která bude přes prázdniny otevřena, bude 
zajišťovat provoz i pro děti z uzavřené mateřské školy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK    

31. ve věci  vyřazení movitého  majetku školských zařízení:  

a) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí  s vyřazením majetku ZŠ Komenského ul. 
(samostatných movitých věcí a drobného dlouhodobého hmotného majetku) v celkové pořizovací 
hodnotě 263.052 Kč likvidací, část majetku v rámci projektu „Ukliďme si svět“ 

b) revokuje  usnesení RM bod č. 99/32 b) ve věci souhlasu s nabídnutím neupotřebitelných monitorů 
11 ks Acer 17“ k prodeji za 200 Kč/ks a na základě návrhu statutárního zástupce ZŠ Blatenská ul. 
souhlasí s prodejem 3 ks neupotřebitelných monitorů Acer 17“ za 200 Kč/ks a s vyřazením 8 ks 
neupotřebitelných monitorů Acer 17“ likvidací 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ,  odbor PPŠK 

32. na  základě žádosti ředitelky Křesťanské MŠ vyjad řuje p ředchozí souhlas  k přijetí finančního daru 
od firmy Lyckeby Culinar, a.s., Strakonická 946, Horažďovice ve výši 2.000 Kč a od firmy Brabec, 
mlýn Horažďovice – Zářečí, s.r.o. ve výši 12.000 Kč na částečnou úhradu zahradní průlezky – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ,  odbor PPŠK  

33. schvaluje  konání akce zájmového sdružení Prácheňsko z.s.p.o. Odpoledne na Práchni, která začíná 
na náměstí v Horažďovicích dne 13. 5. 2011 od 15:00 hod.– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ,   
odbor PPŠK 

34. schvaluje  bezúplatné zapůjčení pivních setů a stanu na akci Odpoledne na Práchni pro Prácheňsko 
z.s.p.o dne 13. 5. 2011. Dovoz, instalace a odvoz bude zajištěn organizační složkou Technické služby 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ,   odbor PPŠK  a organizační složka Technické služby  
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35. schvaluje  smlouvu o reklamě  mezi městem Horažďovice a společností Hasit s.r.o. a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

36. nesouhlasí  s poskytnutím finančního příspěvku  na podporu provozu Linky důvěry a psychologické 
pomoci občanskému sdružení Epoché, o.s., Zábělská 43,  Plzeň – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

37. schvaluje  smlouvu o spolupráci mezi městem Horažďovice a společností MultiSport Benefit, s.r.o., 
Zelený Pruh 95/97, Praha a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Aquapark   

38. bere na v ědomí zápis z jednání kulturní komise ze dne 8. 4. 2011 a schvaluje záměr uspořádat 
výstavu církevních textilií z Čech, Bavorska, Francie a Holandska v muzeu Horažďovice v roce 2013 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK a organizační složka Městské muzeum  

39. schvaluje  zvláštní užívání veřejného prostranství firmě Blohmann s r.o. Sušice k umístění 1 ks 
vozidla značky FORD nebo KIA v prostoru Mírového náměstí v Horažďovicích v průběhu měsíců 
květen – červen 2011. Poplatek bude vyměřen dle OZV 6/2010 v rozsahu 15 m2. Vymezení 
prostranství bude určeno  městskou policií – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor a 
městská policie  

40. rozhodla  o výběru nejvhodnější nabídky společnosti HMpro cz, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 na 
realizaci díla „Rekonstrukce sociálních zařízení pavilonu I. - ZŠ Blatenská, Horažďovice“ 
s nabídkovou cenou ve výši celkem 1.981.513,82 Kč + DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a 
pověřuje starostu města podpisem  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

41. rozhodla  o výběru nejvhodnější nabídky společnosti PRIMA, s.r.o., Raisova 1004, Strakonice na 
realizaci díla „Rekonstrukce rozvodů vody v objektu MŠ Loretská, Horažďovice – pavilon 1 a 2“ 
s nabídkovou cenou ve výši celkem 394.984  Kč + DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a 
pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

42. rozhodla   o přijetí nabídky společnosti BOULA IPK, s.r.o., Čermákova 60/467, Plzeň na vypracování 
projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti na akci: ,,Oprava chodníků 
Blatenská – Okružní“ ve výši 60.000 Kč + DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města       

43. v záležitosti stavební úpravy hasičské stanice :  

a) schvaluje  provedení drobných stavebních úprav v požární stanici v Horažďovicích k instalaci 
náhradního zdroje energie – financování bude zajištěno v rámci schváleného rozpočtu  § požární 
ochrana. Provedení stavebních prací, dodání náhradního zdroje, připojení a provozování zajistí 
HZS PK.  

b) schvaluje projednání navržené úpravy dopravního značení místní komunikace v ulici Loretská, 
Mayerova dle žádosti HZS PK, ú.o. Klatovy, Aretinova 129, Klatovy 

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

44. schvaluje  nabídku Bc. Jana Brožka – Graf-it, Mírová 760, Černovice u Tábora, IČ 73475548 na 
pořízení - provedení grafických úprav textu a tisk na podkladový materiál 20 ks infopanelů v ceně 
13.000  Kč a jejich instalaci na již existující stojany na Naučné stezce  Prácheň  – za realizaci 
usnesení zodpovídá  člen  RM Mgr. Tomáš Pollak      

45. schvaluje  termín další schůze RM:  16. schůze  23. 5. 2011 v 15:00 hodin v kanceláři starosty  města  

 
 
   Mgr. Karel Zrůbek, v.r.                 Jan Buriánek, v.r.    

         starosta  města                     místostarosta města  
 


