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Město Horažďovice 
Usnesení  

z  15.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 15.06.2015 

 
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  ze 14. schůze  
RM ze dne 25.05.2015  

2. schvaluje dohodu o zrušení smlouvy o dílo stavby „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v 
Horažďovicích" uzavřenou se společností Silnice Klatovy, a.s.,  Vídeňská 190, Klatovy – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení záchranného archeologického výzkumu  
stavby „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“ uzavřené se společností 
ZIP, o.p.s., Tomanova 3-5, Plzeň, jehož předmětem je změna rozsahu díla, termínu plnění a 
navýšení ceny o 662.046 Kč + DPH – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města  

4. schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na provedení záchranného 
archeologického výzkumu II. při akci „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí 
v Horažďovicích“ zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  ve 
zjednodušeném podlimitním řízení včetně seznamu vyzvaných společností a jmenuje členy 
a náhradníky členů hodnotící komise – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

5. schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Zateplení hasičské zbrojnice Horažďovice“ zadávanou dle § 18 obecné výjimky z působnosti 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu se Závaznými pokyny 
pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP včetně doplněného seznamu vyzvaných společností a 
jmenuje členy a náhradníka členů hodnotící komise – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

6. ve věci  „MŠ Křesťanská – úprava sociálního zařízení“: 

a) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(objednatel) a Miroslavem Valentou, Odbojářů 991, Horažďovice, IČ: 15761576 (zhotovitel), 
jejímž předmětem je realizace akce za nabídkovou cenu 149.082 Kč (+ DPH) 

b) schvaluje přesun 100.389 Kč vč. DPH na  dofinancování akce z § 3639 majetek obce_opravy 
a udržování na akci „MŠ Křesťanská – úprava sociálního zařízení“, který bude zahrnut do 
rozpočtového opatření č. 5 

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

7. v záležitosti rozvojové plochy 31/4 v Horažďovicích doporučuje ZM projednat a schválit: 

a) směnnou smlouvu  mezi manželi …………….. ……………, ……………………., ……………… 
(první smluvní strana) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (druhá smluvní 
strana) na směnu dílu „b“ o výměře 484 m2 odděleného z p.č. 238/58 v k.ú. Horažďovice (ve 
vlastnictví města Horažďovice) a sloučeného do p.č. 238/89 v k.ú. Horažďovice ve vlastnictví 
manželů ………………….. za díl „e“ o výměře 484 m2 odděleného z p.č. 238/31 v k.ú. 
Horažďovice (ve vlastnictví ……………. …………..) a sloučeného do p.č. 238/86 v k.ú. 
Horažďovice ve vlastnictví města Horažďovice bez finančního vyrovnání 
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b) kupní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) 
a………………………….. , …………………..  (kupující) na odprodej dílu „d“ o výměře 55 m2 
odděleného z p.č. 238/58 v k.ú. Horažďovice (ve vlastnictví města Horažďovice) a sloučeného 
do p.č. 238/85 v k.ú. Horažďovice (ve vlastnictví  …………….. …………… ) za cenu 100 Kč/m2 
pozemku 

c) kupní smlouvu mezi ………………………………., ………………………… (prodávající) a 
městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (kupující) na koupi dílu „f“ o výměře 
980 m2 odděleného z p.č. 238/46 v k.ú. Horažďovice (ve vlastnictví………………… …………..) 
a sloučeného do p.č. 238/86 v k.ú. Horažďovice (ve vlastnictví města Horažďovice) za cenu 
100 Kč/m2 pozemku 

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

8. doporučuje ZM projednat a schválit odkup p.č. 143/17 o výměře 12 m2 oddělené z p.č. 143/1 v k.ú. 
Týnec u Hliněného Újezdu od obce Malý Bor, Malý Bor 146 za cenu 12 Kč a schválit kupní smlouvu 
mezi obcí Malý Bor, Malý Bor 146 (prodávající) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (kupující) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

9. odkládá záměr odprodeje části p.č. 1820/36 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Horažďovice pro  …………. 
……………, ……………………, ………………….  z důvodů zjištění dalších souvislostí  – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. souhlasí se seznamem pozemků v k.ú. Horažďovice, které budou podány do databáze o převod 
pozemků ve vlastnictví Státního statku Jeneč a pověřuje MěÚ, odbor investic rozvoje a majetku 
města jeho podáním na Regionální rozvojovou agenturu, Riegrova 1, Plzeň – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. v záležitosti „Zřízení místa pro přecházení v křižovatce ulic Plzeňská, Mayerova, Jiráskova": 

a) rozhodla o přijetí nejvhodnější nabídky Ing. Matěje Slováčka, Pivovarská 1272, Blatná na 
zhotovení projektové dokumentace stavby "Zřízení místa pro přecházení v křižovatce ulic 
Plzeňská, Mayerova, Jiráskova" včetně výkonu inženýrské činnosti ve výši 14.500 Kč (ve  
variantě bez řešení veřejného osvětlení) 

b) schvaluje přesun 14.500 Kč  z § 3639 majetek obce _opravy a udržování na akci  „Zřízení 
místa pro přecházení v křižovatce ulic Plzeňská, Mayerova, Jiráskova", který bude zahrnut do 
rozpočtového opatření č. 5 

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

12. doporučuje ZM projednat a schválit záměr bezúplatného převodu zemědělských pozemků p.č. 
832/1, p.č. 1497/22, p.č. 1497/1, p.č. 320/1, p.č. 238/54, p.č. 238/63, p.č. 238/62, p.č. 238/44, p.č. 
465/11 vše v k.ú. Horažďovice od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha-Žižkov 
– za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. souhlasí s  úplnou uzavírkou provozu na místní komunikaci ulice Jiráskova v Horažďovicích,  
v úseku od křižovatky se silnicí I/22 ulice Komenského k čp. 220 Jiráskova ulice, v termínu od 
01.07.2015 do 31.07.2015, z důvodu přepojení přípojky plynu ze STP na NTP a opravu 
kanalizačního řadu v komunikaci – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

14. bere na vědomí dopis od Společenství pro dům čp. 789, 790, ul. Šumavská, Horažďovice a sděluje, 
že prodej bytové jednotky 790/1 byl uskutečněn výběrovým řízením v souladu s ustanoveními 
platných „Zásad postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku města Horažďovice“ – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. schvaluje dodatek č. 11 k nájemní smlouvě uzavřené dne 15.10.2001 mezi městem Horažďovice, 
Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) a společností Bytservis Sušice s.r.o., Příkopy 86, 
Sušice (nájemce), kterým se upravuje předmět nájmu a snižuje roční nájemné po dobu rekonstrukce 
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kotelny v  Peškově ulici čp. 941, Horažďovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

16. v  záležitosti nebytových prostor Mírové náměstí 11, Horažďovice: 

a) bere na vědomí výpověď z nájemního vztahu 

b) schvaluje ukončení nájemního vztahu s nájemkyní Janou Urbánkovou, Tržní 1154, Strakonice 
ke dni 31.05.2015 

c) bere na vědomí, že výlučným nájemcem nebytových prostor se od 01.06.2015 stala Alena 
Svrčinová, Mírové náměstí 15, Horažďovice 

d) schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor Mírové náměstí 
11, Horažďovice (Zverex) s Alenou Svrčinovou, Mírové náměstí 15, Horažďovice 

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

17. schvaluje pronájem nebytových prostor o celkové výměře 65,14 m2 v čp. 372, ulice Strakonická, 
Horažďovice společnosti SUNHILL Best of Cotton s.r.o., Podbranská 57, Horažďovice za účelem 
kanceláří a sociálního zařízení s platností od 01.07.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok + DPH v zákonem stanovené sazbě s tím, že nájemce si 
provede opravu pronajímaných prostor na vlastní náklady  a schvaluje nájemní smlouvu mezi 
městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) a společností SUNHILL Best of 
Cotton s.r.o., Podbranská 57, Horažďovice (nájemce) – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

18. v záležitosti nebytových prostor Husovo náměstí čp. 148 a Mayerova čp. 262 v Horažďovicích 
neschvaluje snížení výše nájemného o 25 % nájemci Jaroslavě Koblihové, Hollarova 956, 
Horažďovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

19. schvaluje snížení nájmu z důvodu technických úprav Martině Baarové, nájemkyni nebytových  
prostor v čp. 311, Blatenská ulice, Horažďovice za období od 01.04.2015 do 17.04.2015 ve výši 372 
Kč – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

20. v bytových záležitostech:  

a) revokuje usnesení ze 14. jednání RM, ze dne 25.05.2014, bod č. 13 i) 

b) schvaluje pronájem bytu č.  .. (garsoniéra),  …………………, Horažďovice – DPS – 
………………., ………………… , Horažďovice s platností od 01.07.2015 na dobu určitou do 
31.12.2016 za nájemné 30 Kč/m2  

c) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .., ……………….. , Horažďovice s ………… 
…………..,  …………….. k 30.06.2015 

d) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. …,  ………………., Horažďovice s ………………. 
………..,  …………… ……, ………………. k 31.07.2015 

e) schvaluje  pronájem bytu č. . (2+1),  ……………………. , Horažďovice ……………… ………., 
………………….., s platností od 01.07.2015 na dobu určitou do 31.12.2015 za nájemné 39,97 
Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2015 ve výši 5,80 Kč/m2 

f)    schvaluje pronájem bytu č. ..,  …………………. , Horažďovice ………… ………….,  
…………….. ,  ………………..  s platností od 01.07.2015 na dobu určitou do 31.12.2015 za 
nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2015 ve výši 5,80 Kč/m2 

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

21. schvaluje dodatek ke smlouvě o přezkoumání hospodaření se společností  ADU CZ, s.r.o. Zámostí 
68, Malenice,  IČ: 62522078, kterým se změní předmět smlouvy v souladu se zákonem č. 420/2004 
Sb. o přezkoumání hospodaření a sjednaná cena za provedení přezkoumání na 42.000 Kč bez 
DPH, tj. 50.820 včetně DPH – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor 
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22. provádí rozpočtové opatření č. 5/2015, kterým se zvyšují příjmy o 1.197.550 Kč a zvyšují výdaje o 
1.197.550 Kč – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

23. v záležitosti závěrečného účtu města Horažďovice za rok 2014 doporučuje ZM:   

a) uzavřít projednání závěrečného účtu města Horažďovice za rok 2014 vyjádřením souhlasu s 
celoročním hospodařením, a to bez výhrad 

b) vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 zpracovanou 
auditorskou společností ADU.CZ s.r.o. Malenice 

c) schválit účetní závěrku města Horažďovice sestavenou k 31.12.2014 

      – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ,  finanční odbor  

24. v záležitosti účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2014: 

a) schvaluje  účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola 
Horažďovice, Loretská ul.  935,  okres Klatovy za rok 2014, IČ: 75005280 a ukládá výsledek 
hospodaření příspěvkové organizace ztrátu  ve výši 3.895,79 Kč uhradit úsporou hospodaření 
příspěvkové organizace roku 2015 

b) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Křesťanská 
mateřská škola Horažďovice, Jiřího z Poděbrad 724, okres Klatovy za rok 2014, IČ: 75005565 
a ukládá výsledek hospodaření příspěvkové organizace zisk ve výši 7.637,76 Kč  převést do 
jejího rezervního fondu 

c) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola 
Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace za rok 2014, IČ: 75005557 a ukládá 
výsledek hospodaření příspěvkové organizace zisk ve výši 199.329,18 Kč převést do jejího 
rezervního fondu 

d) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola 
Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy za rok 2014, IČ: 75005271 a ukládá 
výsledek hospodaření příspěvkové organizace zisk ve výši 383.599,92 Kč  převést do jejího  
rezervního fondu a z toho 151.563,96 Kč použít na pokrytí ztráty minulých účetních období 

e) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká 
škola Horažďovice, příspěvková organizace za rok 2014, IČ: 712 94 929 a ukládá výsledek 
hospodaření příspěvkové organizace zisk ve výši 64.822,98 Kč převést do jejího rezervního 
fondu 

      – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

25. rozhodla o přijetí nabídky společnosti Atelier 25, s.r.o., Na Usedlosti 367/21, Praha 4 na zhotovení 
vizualizace a architektonické studie stavby „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí 
Horažďovice“ včetně výkonu části inženýrské činnosti ve výši 186.500 Kč + DPH a výkonu 
autorského dozoru ve výši jednotkové ceny 500 Kč/hod + DPH a 2.350 Kč/cestu + DPH a schvaluje 
příslušnou smlouvu o dílo – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

26. ve věci vyřazení majetku příspěvkových organizací: 

a) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení 
drobného dlouhodobého hmotného majetku Křesťanské MŠ v celkové pořizovací hodnotě 
11.815 Kč 

b) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení 
drobného dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Komenského v celkové pořizovací hodnotě 
8.880 Kč 
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c) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení 
drobného dlouhodobého hmotného majetku MŠ Loretská v celkové pořizovací hodnotě 17.857 
Kč 

      – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

27. v záležitosti odpisového plánu:  

a) ukládá ZŠ Blatenská upravit odpisový plán pořízeného souboru dlouhodobého hmotného 
majetku (CZ-CPA 26.40.34) v pořizovací hodnotě 112.000 Kč na dobu odpisování 10 let, s tím, 
že bude v souboru rozepsáno a vyčísleno, co soubor obsahuje 

b) ukládá ZŠ Komenského upravit odpisový plán pořízeného souboru dlouhodobého hmotného 
majetku (CZ-CPA 26.40.34) v pořizovací hodnotě 120.190 Kč na dobu odpisování 10 let 

      – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

28. na základě žádosti ředitelky Křesťanské MŠ vyjadřuje předchozí souhlas k přijetí věcného daru – 
keramická pec typu LM 120 od firmy Lyckeby Amylex, a. s., Strakonická 946, Horažďovice v hodnotě 
150 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

29. bere na vědomí protokol o kontrole příspěvkové organizace – Křesťanská mateřská škola 
Horažďovice, Jiřího z Poděbrad 724, okres Klatovy  (čj. MH/05863/2015), Mateřská škola 
Horažďovice, Loretská ul. 935, okres Klatovy (čj. MH/06406/2015), Základní škola Horažďovice, 
Komenského ul. 211, okres Klatovy (čj. MH/05864/2015), Základní škola Horažďovice, Blatenská 
540, příspěvková organizace (čj. MH/07717/2015) a Základní umělecká škola Horažďovice, 
příspěvková organizace (čj. MH/08335/2015) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

30. v rámci dotačního programu města Horažďovice „Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti 
neziskových organizací v roce 2015“: 

a) schvaluje dotaci spolku ProHD, IČ: 22890050 ve výši 2.000 Kč na zakoupení barev pro 
realizaci projektu,  tzv. „oživených laviček“ a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace 

b) schvaluje dotaci Provoque o.s., IČ: 22682597 výši 15.500 Kč na údržbu skateparku 
a pořádání závodů a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

      – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

31. v záležitosti zajištění reklamy při městských Slavnostech Kaše 2015:  

a) schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice (obdarovaný) a Eduardem Vránou 
EDDY Service, Tyršova 356, Horažďovice (dárce) ve výši 1.000 Kč 

b) schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice (obdarovaný) a Janou Vránovou – 
Auto Service, Tyršova 356, Horažďovice (dárce) ve výši 1.000 Kč 

      – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

32. doporučuje ZM  pokračování v členství města Horažďovice ve spolku Euroregion Šumava a úhradu 
členského příspěvku za rok 2015 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

33. schvaluje poskytnutí bezplatné propagace koncertu Šumava na nohou v měsíčníku Horažďovický 
obzor a hlášení v městském rozhlase, koncert se uskuteční 19.09.2015 ve Vimperku  – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

34. v záležitosti  2.-4. jednání kulturní komise: 

a) bere na vědomí zápisy z 2.-4. jednání kulturní komise ze dne 01.04.2015, 04.05.2015, 
03.06.2015     

b) nesouhlasí s novým názvem akce Jmeniny města aneb Gorazdění nebo (GorazdDění?) 

c) souhlasí s programem Jmenin města 
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d) doporučuje ZM udělení čestného občanství válečnému veteránovi V. Schmidtovi 

     – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

35. dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů: 

a) bere na vědomí nově stanovenou kompetenci Rady města Horažďovice na základě zákona č. 
252/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb.,   o pomoci v hmotné nouzi, a který 
zavedl nově ve svém  ustanovení § 33 odst. 6, že za osobu užívající byt se považuje i osoba 
užívající za účelem bydlení ubytovací zařízení v případě souhlasu obce, na jejímž katastrálním 
území se ubytovací zařízení nachází, když daný souhlas obce bude v případech stanovených 
zákonem vyžadovat úřad práce jako orgán pomoci v hmotné nouzi při rozhodování o doplatku 
na bydlení 

b) schvaluje kritéria k tzv. „vydávání souhlasu obce“ podle ustanovení  § 33 odst. 6 zákona č. 
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů:  

 musí se jednat o ubytovací zařízení, které provozuje osoba provozující živnost 
 ubytovací služby 

 osoba provozující živnost ubytovací služby, která provozuje ubytovací zařízení,  nesmí     
 mít evidovaný dluh vůči městu 

      – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

36. doporučuje ZM vydat Obecné závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikající 
na území města – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

37. v organizačních záležitostech organizační složky Městské muzeum schvaluje  ve smyslu  §  102 
odstavec 2) písm. j)  zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů navýšení počtu 
zaměstnanců organizační složky Městské muzeum  s platností od 01.07.2015 o 1 úvazek s tím, že 
schvaluje celkový počet zaměstnanců organizační složky Městské muzeum  – 4  zaměstnanci + 0,25 
obslužná profese – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ a místostarostka   

38. schvaluje poskytnutí věcných darů v celkové hodnotě 3.500 Kč (kapesní nůž pro záchranáře a 
záchranářské jednotky typu Victorinox RescueTool), jako ocenění práce,  velitelovi JPO III SDH 
Horažďovice p. Václavu Melkovi a členům:  p. Jiřímu Černému a Václavu Macháčkovi a vyslovuje 
jmenovaným taktéž poděkování za jejich činnost ve funkci u JPO III SDH Horažďovice a pověřuje 
realizací nákupu věcných darů pracovníka bezpečnosti, OUI a krizového řízení – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty   

39. v záležitosti poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů 
obcí Plzeňského kraje v roce 2015“: 

a) schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 
18, Plzeň (poskytovatel dotace) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (příjemce dotace) o poskytnutí účelové dotace z  titulu „Příspěvek na věcné 
vybavení z rozpočtu kraje" účelově určené na osobní ochranné prostředky ve výši 78.000 Kč 
pro JPO V SDH Boubín a pověřuje starostu města podpisem 

b) schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 
18, Plzeň (poskytovatel dotace) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (příjemce dotace) o poskytnutí účelové dotace z  titulu „Příspěvek na potřeby 
JSDHO" účelově určené na osobní ochranné prostředky ve výši 51.000 Kč pro JPO  V SDH 
Komušín a pověřuje starostu města podpisem 

c) schvaluje zahrnutí poskytnutých dotací z Plzeňského kraje do rozpočtového opatření č. 5 

d) pověřuje starostu města podpisem smlouvy o přijetí účelových finančních dotací schválených 
Zastupitelstvem PK a pověřuje realizací procesu nákupu věcného vybavení pracovníka 
bezpečnosti, OUI a krizového řízení 
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     – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty   

40. doporučuje ZM schválit Smlouvu o spolupráci a sdružení prostředků na společnou jednotku požární  
ochrany mezi obcí Svéradice a městem Horažďovice a pověřit realizací procesu zaměstnance 
bezpečnosti, OUI a krizového řízení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře 
starosty  

41. v záležitosti kácení zeleně:  

a) odkládá kácení 1 ks lípy a schvaluje kácení 1 ks břízy v Panské zahradě na p. č. 1179/1 
v k.ú. Zářečí u Horažďovic 

b) odkládá kácení 6 ks smrků, schvaluje kácení 1 ks dubu, odkládá kácení 7 ks lip, odkládá 
kácení 8 ks javoru a schvaluje kácení 4 ks bříz v parku Ostrov na parcele č. 1083/1 a 1085 
v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

c) schvaluje kácení 2 ks vícekmenu thují na „starém“ hřbitově na parcele č. 175/2 v k. ú. 
Horažďovice 

d) odkládá  kácení 3 ks jasanů u cyklostezky na parcele č. 1193/1 v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

e) odkládá kácení 1 ks lípy na „novém“ hřbitově na parcele č. 2814/1 v k. ú. Horažďovice 

f)    odkládá kácení 4 ks olší a 3 ks javorů na břehu mlýnského náhonu na parcele č. 1192/2 v k. ú. 
Zářečí u Horažďovic 

g) schvaluje odstranění části psího vína u čp. 77 v Prácheňské ulici na parcele č. 44 v k. ú. 
Horažďovice, které  umožní opravu hromosvodu 

      – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby   

42. schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci 
„Revitalizace zeleně ve městě Horažďovice“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy a 
potvrzení o přijetí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

43. doporučuje ZM vzít na vědomí Zprávu z šetření spokojenosti zastupitelů se spoluprací a 
komunikací s pracovníky městského úřadu - 2. průzkum – za realizaci usnesení zodpovídá 
tajemnice MěÚ    

44. v souvislosti s novými prohlídkovými prostory s názvem „Prácheňské Marionety – oživlá lidová 
kultura“ schvaluje ceník vstupného a otevírací dobu Městského muzea v Horažďovicích s platností 
od 01.08.2015 – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městské muzeum   

45. stanoví výši odměny Mgr. Marii Sládkové, ředitelce MŠ Loretská dle předloženého návrhu v souladu 
s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

46. doporučuje ZM schválit program 5. zasedání ZM dne 29.06.2015 a navrhuje ověřovatele zápisu: 
Mgr. Karel Zrůbek, Mgr. Václav Jáchim a návrhovou komisi: Jan Buriánek, Anna Hájková  – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá starosta města  

47. ve věci jednání RM a ZM  schvaluje  

  termíny jednání RM: 29.06.2015 ve 14:00 hod. 
     13.07.2015 ve  14:00 hod.      

   17.08.2015 ve 14:00 hod. 
              07.09.2015 ve 14:00 hod. 
                       termíny jednání ZM: 29.06.2015 v 18:00 hod.  (MěÚ – velká zasedací místnost) 
 
  
             

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


