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Město Horažďovice 
Usnesení  

z  19.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 14.09.2015 

 
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 18. schůze  
RM ze dne 17.08.2015  

2. ve záležitosti  záměru odprodeje bývalého areálu po společnosti Grammer v Horažďovicích: 

a) schvaluje vypracování aktuálního znaleckého posudku  

b) ukládá MěÚ,  odboru investic, rozvoje a majetku města znalecký posudek zajistit  

c) souhlasí s tím, aby starosta města vedl jednání s případnými zájemci o odprodej areálu  

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

3. neschvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 234.975,66 Kč za nesplnění dohodnutého termínu 
dokončení díla „Rekonstrukce obecního areálu, Horažďovická Lhota“ dle nesouhlasu společnosti 
STAFIS – KT, s. r. o., Pačejov – nádraží 74,  Horažďovice – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. v záležitosti nabídky Západočeského konzumního družstva Sušice neschvaluje záměr odkupu 
st.p.č. 94 s nemovitostí čp. 18 v k.ú. Komušín za cenu 500.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. v záležitosti žádosti  ……….. ……….. odkládá rozhodnutí o záměru odprodeje části pozemku p.č. 
364/1 o výměře cca 100 m2 a části p.č. 36/2 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic – za 
realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje záměr pronájmu p.č. 1192/11 trvalý travní porost o výměře 73 m2, části p.č. 2493/2 
ostatní plocha o výměře cca 130 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic a pověřuje MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. v záležitosti akce „Horažďovice-Komenského a Třebomyslická ulice a malý městský obchvat“: 

a) schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o podmínkách umístění a zřízení stavby mezi ……..   
……………., …………… , ……………… (vlastník) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (stavebník), kterým se prodlužuje termín pro získání stavebního povolení do 
31.12.2017 

b) schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o podmínkách umístění a zřízení stavby mezi manželi 
………….. a …………….  ………….. , ………….. , …………….. (vlastník) a městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (stavebník), kterým se prodlužuje termín pro 
získání stavebního povolení do 31.12.2017 

c) doporučuje ZM projednat a schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o 
souhlasu se zřízením stavby mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(budoucí kupující) a společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem (budoucí 
prodávající) 

      – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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8. schvaluje záměr propachtování části p.č. 832/98 orná půda o výměře 1 500 m2, části p.č. 832/97 
orná půda o výměře 832 m2, části p.č. 832/100 orná půda o výměře 6 780 m2 v k.ú. Horažďovice 
(celkem 0,91 ha) a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru 
propachtování pozemků – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

9. schvaluje smlouvu o nájmu plynárenského zařízení mezi městem Horažďovice a společností RWE 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem vybudovaného v rámci akce „Rekonstrukce kotelny 
Peškova ulice - změna zdroje vytápění" za cenu 7.982 Kč/rok + DPH – za realizaci usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. bere na vědomí platnost smlouvy o nájmu vodohospodářského majetku ve vlastnictví města 
Horažďovice uzavřené mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a společností ČEVAK, a.s., Severní 
2264/8, České Budějovice (nájemce) – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města         

11. schvaluje sdělení SPU 423846/2015/104/Sza podle ust. § 8 odst. 1 písm. a), e) a f) zákona č. 
428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů pro Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, náměstí 
Generála Píky 8, Plzeň, týkající se pozemků st.p.č. 1525/1, st.p.č. 1525/2, p.č. 2857 vše v k.ú. 
Horažďovice – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

12. v záležitosti komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kladruby a navazující části sousedícího k.ú. 
Kozlov nad Otavou bere na vědomí oznámení Státního pozemkového úřadu, Krajského 
pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, Palackého náměstí 1090, Strakonice a 
schvaluje přistoupení města Horažďovice k řízení – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje přílohu SPU 453331/2015/Bul/31361203 podle ust. § 6 zákona č. 503/2012 Sb., o 
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů pro Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, náměstí Generála 
Píky 8, Plzeň, týkající se pozemku p.č. 465/11 v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. schvaluje přílohu SPU 400814/2015/Bul/31271203 podle ust. § 6 zákona č. 503/2012 Sb., o 
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů pro Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, náměstí Generála 
Píky 8, Plzeň, týkající se pozemků p.č. 654, p.č. 1400/3, p.č. 1400/5, p.č. 1400/6, p.č. 1400/7, p.č. 
1400/13, p.č. 1400/14, p.č. 1400/17, p.č. 1401/10 vše v k.ú. Komušín – za realizaci usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. schvaluje podání žádostí na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
pobočka Klatovy, Čapkova 127, Klatovy o zahájení pozemkových úprav v části k.ú. Komušín a 
Třebomyslice u Horažďovic v lokalitách komunikace Komušín – Svéradice, polní cesta p.č. 1389/18, 
komunikace Třebomyslice – Malý Bor – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

16. schvaluje ve veřejném zájmu smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IE-12-
0003763/1 k akci „Horažďovice, u zámku kabel NN“ 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 2.200 Kč + DPH v zákonem 
stanovené sazbě – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

17. souhlasí s uložením kabelů NN do pozemků města p. č. 2745/13, 2745/12, 238/58 a 238/6 vše v k. 
ú. Horažďovice dle žádosti ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené společností ProjektEL, s.r.o., 
Masarykova 436, Klatovy za podmínky, že bude uzavřena smlouva o budoucí Smlouvě o zřízení 
věcného břemene, prostor staveniště bude protokolárně převzat zhotovitelem stavby od zástupce 
Technických služeb Horažďovice, po dokončení stavby budou povrchy obnoveny z  jednoho 
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materiálu v celé šíři chodníku a budou protokolárně předány zástupci Technických služeb 
Horažďovice a další stupeň projektové dokumentace bude předán k odsouhlasení MěÚ, odboru 
investic, rozvoje a majetku města – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

18. bere na vědomí závěr zjišťovacího řízení ke koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna 
CZ03 – Jihozápad“ podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – za realizaci usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

19. v záležitosti změny užívání pozemku p.č. 2909 v k.ú. Horažďovice nesouhlasí se změnou ze 
stávající orné půdy na zahradu – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

20. v záležitosti  změny bankovního spojení zhotovitele, společnosti BRICK-STAV CZ, a.s.: 

a) bere na vědomí žádost zhotovitele o změnu bankovního spojení sloužícího k úhradě faktur dle 
smlouvy o dílo k akci „Kulturní dům Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří“ 

b) schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřený mezi městem Horažďovice se sídlem 
Mírové náměstí 1, Horažďovice (objednatel) a společností BRICK-STAV CZ,  a.s. se sídlem 
Vráto 101, České Budějovice (zhotovitel), jehož předmětem je změna bankovního spojení 
zhotovitele 

c) schvaluje dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 14192813 (Kulturní dům 
Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří) mezi Státním fondem životního 
prostředí České Republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 (poskytovatel podpory) a 
městem Horažďovice se sídlem Mírové náměstí 1, Horažďovice (příjemce podpory),  jejímž 
předmětem je doplnění soupisu účtů o nový účet zhotovitele BRICK-STAV CZ,  a.s. 

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

21. v záležitosti projektu „Zateplení hasičské zbrojnice Horažďovice 2015“, identifikační číslo EIS 
15236353: 

a) bere na vědomí obdržené Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem životního 
prostředí (poskytovatel dotace) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, 
Kaplanova 1931/1, Praha 11  v rámci OPŽP 

b) schvaluje smlouvu č.15236353 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
v rámci OPŽP uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem 
Kaplanova 1931/1, Praha 11 a městem Horažďovice se sídlem Mírové náměstí 1, Horažďovice 

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

22. v záležitosti akce „Oblastní charita Horažďovice – bezbariérová koupelna v 1. PP“: 

a) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(objednatel) a společností STAFIS – KT,  s.r.o., Pačejov – nádraží 74 (zhotovitel), jejímž 
předmětem je realizace akce za nabídkovou cenu 179.711 Kč bez DPH (206.668 Kč vč. DPH) 

b) schvaluje přesun 56.668 Kč z položky rozpočtu Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí 
Horažďovice na dofinancování akce „DPS bezbariérová koupelna“, který bude zahrnut do 
rozpočtového opatření č. 10 

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

23. v záležitosti akce  „Kolumbárium Horažďovice“: 

a) rozhodla o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Kolumbárium Horažďovice“ 
zadávané dle §18 obecné výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb. v souladu s bodem 
2.1. zadávacích podmínek 
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b) pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města vypsat opakovanou veřejnou zakázku 
malého rozsahu s termínem realizace na jaře 2016 

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

24. souhlasí s kácením 3 ks dřevin Chamaecyparis.nootkatensis „Pendula“ – cypříšek nutkajský na 
pozemku p. č. 2841/1 v k. ú. Horažďovice pro stavbu „Kolumbárium Horažďovice“ – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

25. neschvaluje změnu dočasné stavby plechové garáže na stavbu trvalou,  umístěné na pozemku p. č. 
169/1 v k.ú. Horažďovice dle žádosti …………….,  …………………… , ………………  – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

26. schvaluje modernizaci pylonu u prodejny v Loretské ulici na pozemku města p.č. 169/1 v k.ú. 
Horažďovice dle žádosti společnosti Penny Market s.r.o., Počernická 257, Radonice – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

27. souhlasí s úplnou uzavírkou provozu na místní komunikaci ulice Žižkova v Horažďovicích, v úseku 
mezi ulicemi Bezručova a Smetanova, z důvodu provádění výkopových prací při realizaci vodovodní 
a kanalizační přípojky pro novostavbu RD na p.č. 1454/5 v k.ú. Horažďovice dne 08.10.2015 – za 
realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

28. bere na vědomí  zánik nedobytné pohledávky za dlužníkem  ………………..  ……………… , 
nájemce bytu č. .. ,  ………………… ,  ………………….  - dlužné nájemné v celkové výši 24.785 Kč – 
za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

29. schvaluje splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  s  …………. ……………. , 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 1.600 
Kč/měsíc vždy k  25. dni běžného  kalendářního  měsíce, poprvé v září 2015, zároveň  bude placeno 
běžné měsíční nájemné bytu – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

30. schvaluje výstrahu před výpovědí z nájmu bytu č. … ,  …………………… , Horažďovice nájemci 
……………. ……………..  dle § 2291, odst. (3) občanského zákoníku – za realizaci usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

31. neschvaluje přihlášení osob ……………… ,  …………………. ,  ……….. ………. ,  …………… 
…………. , ………….. ………… , ………. ………… do bytu č. …  , ………………. , Horažďovice, 
nájemce ………. ……………. – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

32. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu, kdy jediným a výlučným nájemcem bytu č. .., 
…………………, Horažďovice je s účinností od 01.10.2015 setrvávající nájemce ………….. 
…………….. , který má nadále výlučně práva i povinnosti s nájmem a užíváním tohoto bytu spojená 
– za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

33. v bytových záležitostech:  

a) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. … (2+1),  ……………………, Horažďovice 
s …………………. , ……………….. , Horažďovice k 30.09.2015 

b) schvaluje pronájem bytu č..   (2+1),  ………………. , Horažďovice ………….. ………… , 
……………….. , …………….. s platností od 01.10.2015 na dobu určitou do 31.12.2016 za 
nájemné  39,97 Kč/m2 

c) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. …  (2+1), ………………. , Horažďovice se 
…………..   …………… , ………………….,  ………………… k 30.09.2015 

d) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. … (gars.),  …………….. , Horažďovice s ……….  
…………… , ………………….. , Horažďovice k 31.10.2015 
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e) schvaluje pronájem bytu č….  (gars.), …………….. , Horažďovice …………….. , 
……………….., ………………. s platností od 01.10.2015 na dobu neurčitou za nájemné  39,97 
Kč/m2 

f) schvaluje pronájem bytu č. … (gars.),  ……………….., Horažďovice………….. ………., 
…………… …………… s platností od 01.11.2015 na dobu určitou do 31.12.2016 za nájemné  
39,97 Kč/m2 

g) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č.  .. (2+1),  …………….. , Horažďovice s manželi 
………..  a  …………… ………..,  ……………. , Horažďovice k 30.09.2015 

h) schvaluje pronájem bytu č…. (2+1),  …………………… , Horažďovice ………  ……………, 
…………….. , ………………..s platností od 01.10.2015 na dobu určitou do 31.12.2016 za 
nájemné  39,97 Kč/m2, 

ch) schvaluje pronájem bytu č. … (gars.),  …………………., Horažďovice …………….. ………., 
…………………, ………………….. s platností od 01.10.2015 na dobu určitou do 31.12.2016 za 
nájemné  39,97 Kč/m2 

i) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. ….. (gars.),  ……………….. , Horažďovice 
s …………. ……… ,  ……………., …………….. k 30.09.2015 

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

34. provádí  rozpočtové opatření č. 10/2015, kterým se zvyšují příjmy o 237.020 Kč a zvyšují výdaje o 
237.020 Kč – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

35. v záležitosti  rozpočtu města na rok 2015 doporučuje ZM schválit:  

a) čerpání rozpočtu k 31.07.2015 

b) rozpočtovou změnu č. 1,  obsahující rozpočtová opatření č. 1-10/2015 

      – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

36. schvaluje  ………… , ………………   prodloužení čerpání úvěru dle smlouvy o úvěru číslo 02/2015 
a to  do 31.12.2015 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

37. schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Zprostředkování nákupu energií na Českomoravské komoditní burze Kladno" zadávanou 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, veřejná zakázka malého 
rozsahu na služby zadávaná dle § 18 obecné výjimky z působnosti zákona – za realizaci usnesení  
zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

38. v záležitosti organizačních změn schvaluje dispoziční oprávnění k provádění řídící kontroly podle 
zákona č. 320/2001 Sb. uvedené v Dodatku č. 2, který doplňuje  přílohu č. 1  směrnice č. 7/2014 o 
finanční kontrole  ze dne  17.12.2014 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

39. schvaluje dodatek č. 1 směrnice č. 6/2014 Hospodaření s majetkem města – za realizaci usnesení  
zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

40. doporučuje ZM schválit dotaci zájmovému sdružení právnických osob Prácheňsko,  IČ 70922161 
ve výši 100.000 Kč  na spoluúčast na projektu PSOV PK 2015 – "Pořízení mobilního pódia pro obce 
Prácheňska" a příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení  
zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

41. souhlasí s uzavřením školní družiny při ZŠ Komenského a při ZŠ Blatenská ve dnech vedlejších 
prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční) a ve dnech ředitelského volna na dobu 
neurčitou v případě, že počet zájemců o provoz školní družiny z obou základních škol nedosáhne 
počtu 20 žáků. Od počtu 20 žáků bude zajištěn provoz školní družiny dle domluvy obou základních 
škol – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ,  odbor PPŠK  
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42. schvaluje přerušení provozu obou mateřských škol v maximálním rozsahu 5 pracovních dnů 
v měsíci srpnu na dobu neurčitou. Přerušení provozu v příslušném školním roce stanoví ředitelka 
mateřské školy po projednání se zřizovatelem – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

43. v záležitosti žádosti Křesťanské MŠ schvaluje splnění závazných ukazatelů pro rok 2015 
Křesťanské MŠ dle skutečnosti s tím, že tyto výdajové závazné ukazatele jako celek byly 
nedočerpány ve výši 3.672 Kč, úspora bude ponechána v rozpočtu příspěvkové organizace a 
schvaluje výši příjmů („školného“) pro rok 2015 Křesťanské MŠ dle skutečnosti s tím, že závazný 
ukazatel je dodržen a zvýšené příjmy budou ponechány v rozpočtu organizace – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ,  odbor PPŠK  

44. schvaluje pro Křesťanskou MŠ odpisový plán pořízeného dlouhodobého hmotného majetku – 
elektrické vařidlo VE 40 v pořizovací hodnotě 54.981 Kč, s dobou odpisování 12 let (CZ-CPA 
27.51.28). Odpis majetku provedený v letošním roce ve výši 1.910 Kč bude příspěvková organizace 
krýt ze schváleného neinvestičního příspěvku na rok 2015 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ,  
odbor PPŠK  

45. v záležitosti projektu „Vybavení Základní školy Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy“ 
doporučuje ZM:  

a) schválit  realizaci projektu „Vybavení Základní školy Horažďovice, Komenského ul. 211, okres 
Klatovy“ 

b) schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Vybavení Základní školy Horažďovice, 
Komenského ul. 211, okres Klatovy“ do Regionálního operačního programu, prioritní osy 2.4  
oblast podpory Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení s 
celkovými plánovanými výdaji 2.000.000 Kč včetně DPH 

c) schválit v případě přiznání dotace: 

 předfinancování v maximální  výši 2.000.000 Kč včetně DPH formou návratné finanční 
výpomoci pro Základní školu Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy 

 spolufinancování v maximální  výši 200.000 Kč včetně DPH  uvolněním prostředků z 
rozpočtu města 

      – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ,  odbor PPŠK  

46. souhlasí s užíváním části nebytových prostor v MŠ Loretská a souhlasí s předloženou „Smlouvou o 
užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi MŠ Loretská a Ing. Kateřinou Kumble, 
Volenice 84, souhlasí s předloženou „Smlouvou o užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ 
mezi MŠ Loretská a Josefem Šteflíkem, Nová Ves 39, Švihov – za realizaci usnesení  zodpovídá 
MěÚ,  odbor PPŠK  

47. schvaluje prominutí  úroku z prodlení ve výši 1 % z dlužné částky denně za 4 dny  tj. celkem 2.400 
Kč stanoveného  dle článku 6 smlouvy o úvěru ze dne 15.09.2014 DSO Horažďovicko, Mírové 
náměstí 1, Horažďovice, IČ 02270935 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ,  finanční odbor  

48. pověřuje člena zastupitelstva Mgr. Karla Zrůbka k přijímání prohlášení o uzavření manželství podle 
§ 11 a) odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ,  správní odbor  

49. v záležitosti hlášení městského rozhlasu: 

a) ukončuje platnost usnesení 66. RM, bod č. 24 ze dne 08.04.2009, týkající se ceny za relaci 
v městském rozhlasu dnem 15.09.2015 

b) schvaluje bezúplatné zveřejňování kulturních a sportovních akcí v městském rozhlasu 
pořádaných na území města Horažďovice, včetně jeho částí, a informativních zpráv pro širokou 
veřejnost z organizačních složek města, příspěvkových organizací na území města, popř. 
jiných subjektů. Text hlášení se zveřejní pouze jedenkrát. 

c) ruší vyhlašování relací o prodejních akcí 
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      – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ,  odbor PPŠK  

50. schvaluje s platností od 01.10.2015 změnu  Organizačního řádu Městského úřadu Horažďovice 
spočívající v přesunu agendy válečných hrobů a pietních míst ve správním obvodu ORP 
Horažďovice ze správního odboru na odbor kanceláře starosty a dále v rozšíření funkční náplně 
odborů u kanceláře starosty o zajištění  provozu webové aplikace SMS InfoKanál, tj. schvaluje 
přílohu č. 2 Funkční náplň odborů – za realizaci usnesení  zodpovídá tajemnice MěÚ  

51. souhlasí s odložením revize knihovního fondu Městské knihovny Horažďovice na rok  2016 
z důvodu plánování rekonstrukce knihovny – za realizaci usnesení  zodpovídá organizační složka 
Městská knihovna   

52. v záležitosti využití Aquaparku Horažďovice: 

a) schvaluje smlouvu na využití části plaveckého bazénu pro výuku plavání mezi městem 
Horažďovice a Školním sportovním klubem při ZŠ Horažďovice, Komenského ul. 211  

b) schvaluje smlouvu na využití části plaveckého bazénu pro výuku plavání mezi městem 
Horažďovice a Domem dětí a mládeže Horažďovice, Zámek 11  

c) schvaluje smlouvu na využití části plaveckého bazénu pro výuku plavání mezi městem 
Horažďovice a ZŠ Blatenská 540, Horažďovice   

     – za realizaci usnesení  zodpovídá organizační složka Aqupark  

53. v záležitosti kácení zeleně: 

a) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks smrku v parku Ostrov na parcele č. 153 v k. ú. Týnec u 
Hliněného Újezdu 

b) schvaluje kácení 1 ks břízy u příjezdové cesty k č.p. 60 ve Veřechově na p. č. 146/3 v k. ú. 
Veřechov 

c) schvaluje kácení 1 ks javoru u zábradlí mostu přes řeku na parcele č. 78/3 v k. ú. Horažďovice 

      – za realizaci usnesení  zodpovídá organizační složka Technické služby  

54. v záležitosti Základní školy Horažďovice, Blatenská 540, příspěvkové organizace: 

a) bere na vědomí námitku ředitelky školy  Mgr. Jaroslavy Šimkové proti rozhodnutí RM  

b) trvá na svém usnesení č. 13/20 ze dne 11.05.2015  

c) ukládá starostovi města písemně odpovědět ředitelce ZŠ Blatenská  

        – za realizaci usnesení  zodpovídá starosta města a  MěÚ, odbor PPŠK  

55. v záležitosti Základní školy Horažďovice, Blatenská 540, příspěvkové organizace: 

a) bere na vědomí výsledek šetření petice čj. ČŠIP-696/15-P z kontroly Základní školy 
Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace provedené Českou školní inspekcí 
Plzeňským inspektorátem ve dnech 22.05.2015, 25.05.2015 a 03.06.2015 

b) bere na vědomí dopis rodičů žáků ze ZŠ Blatenská ze dne 27.05.2015 a Oznámení o mluvčím 
petičního výboru Petice rodičů ZŠ Horažďovice Blatenská 540 ze dne 09.09.2015  

c) ukládá starostovi města písemně odpovědět petentům  

      – za realizaci usnesení  zodpovídá starosta města a MěÚ, odbor PPŠK  

56. doporučuje ZM schválit program 6. zasedání ZM dne 23.09.2015 a navrhuje ověřovatele zápisu 
Jana Buriánka, Karla Šťastného  a návrhovou komisi: Daniela Martínka, Josefa Chalupného   – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá starosta města 

57. v záležitosti Domova pro seniory Horažďovice:   
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a) schvaluje  ukončení spolupráce s firmou TECHNICO Opava s.r.o., zpracovatele projektové 
dokumentace na Domov pro seniory 

b) schvaluje  dohodu o zrušení smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby 
,,Domov pro seniory Horažďovice“ uzavřenou se společností TECHNICO Opava s.r.o., 
Hradecká 1576/51, Opava 

c) schvaluje ukončení činnosti projektového týmu schváleného usnesením RM ze dne 
19.08.2013, usnesením č. 68/25 a) 

d) doporučuje ZM schválit zadání nové projektové dokumentace pro výstavbu Domova pro 
seniory, zohledňující aktuální provozní a ekonomické požadavky 

e) doporučuje ZM zmocnit radu města k provedení rozpočtového opatření do výše 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu 
Domova pro seniory, maximálně do 2 mil. Kč (bez DPH) 

      – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města   

58. v záležitosti stavby „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí Horažďovice" odkládá 
rozhodnutí týkající se zpracování projektové dokumentace a související činnosti na akci 
„Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí – za  realizaci  usnesení  zodpovídá starosta města   

59. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje termíny jednání RM: 
      

   05.10.2015 ve 14:00 hod. 
   19.10.2015 ve 14:00 hod. 
   09.11.2015 ve 14:00 hod. 
   30.11.2015 ve 14:00 hod.     
   21.12.2015 ve 14:00 hod.    
 
           a termíny jednání ZM:  23.09.2015  v 18:00 hod. – městský úřad  
   14.12.2015  v 18:00 hod. – kulturní dům     
   

 

 

 

 
          
 
.  
  

            
            Ing. Michael Forman, v.r.                        Ing. Hana Kalná, v.r.  

             starosta města                         místostarosta města      

 

 

 

 

 

 


