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Město Horaž ďovice  
Usnesení  

z 22.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne  15.08. 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 Horažďovice :  
 

1. schvaluje   zápis  a  bere  na  vědomí  zprávu  o  kontrole  plnění  přijatých  usnesení z 21. schůze  
RM  dne  01.08.2011  

2. schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení 
pavilonu I. - ZŠ Blatenská, Horažďovice“ uzavřené se společností HMpro cz, s.r.o., Husinecká 903/10, 
Praha 3, jehož předmětem je změna rozsahu díla, termínu dokončení části díla a navýšení ceny o 
969.329 Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. schvaluje  nejvyšší nabídkovou cenu prodávaného pozemku   p.č. 1509/10 a části p.č. 1509/8 v k.ú. 
Horažďovice ve výši 210 Kč/m2 a poplatky s prodejem související s tím, že geometrický plán bude 
vyhotoven výhercem výběrového řízení (……………. )  na jeho náklady a při zaměřování pozemku 
bude přítomen zástupce MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města. Rada města Horažďovice 
doporučuje ZM projednat a schválit prodej   p.č. 1509/10 a části p.č. 1509/8 v k.ú. Horažďovice za 
cenu ve výši 210 Kč/m2 a kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a ………………. 
(kupující) – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. schvaluje nejvyšší nabídkovou cenu prodávané bytové jednotky č. 877/11 ve výši 360.001 Kč a 
doporučuje ZM projednat a schválit prodej bytové jednotky č. 877/11 na st.p.č. 1069/1 a st.p.č. 1069/2 
v k.ú. Horažďovice ulice Palackého v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 353/12381 na 
společných částech domu a st.p.č. 1069/1 a st.p.č. 1069/2 v k.ú. Horažďovice a kupní smlouvu mezi 
městem Horažďovice (prodávající) a ……………………. (kupující) za cenu 360.001 Kč s tím, že kupní 
cena bude zaplacena do 3 měsíců od schválení prodeje ZM a záloha ve výši 5.000 Kč na náklady 
spojené s prodejem bude zaplacena do 14-ti dnů od schválení prodeje ZM – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ,  odbor investic,  rozvoje a  majetku  města  

5. schvaluje  nejvyšší nabídkovou cenu prodávané bytové jednotky č. 786/7 ve výši 601.099 Kč a 
doporučuje ZM projednat a schválit prodej bytové jednotky č. 786/7 na st.p.č. 723 a st.p.č. 724 v k.ú. 
Horažďovice Mayerova ulice v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 514/8786 na společných 
částech domu a st.p.č. 723 a st.p.č. 724 v k.ú. Horažďovice a kupní smlouvu mezi městem 
Horažďovice (prodávající) a …………………………. (kupující) za cenu 601.099 Kč s tím, že kupní 
cena bude zaplacena do 3 měsíců od schválení prodeje ZM a záloha ve výši 5.000 Kč na náklady 
spojené s prodejem bude zaplacena do 14-ti dnů od schválení prodeje ZM – za realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ,  odbor investic,  rozvoje a  majetku  města  

6. bere na v ědomí nezaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 930/11 do 28.07.2011 a  schvaluje 
výběrové řízení na odprodej bytové jednotky č. 930/11 na st.p.č. 1149 a st.p.č. 1150 v k.ú. 
Horažďovice a spoluvlastnického podílu 562/14218 na společných částech domu a st.p.č. 1149 a 
st.p.č. 1150 v k.ú. Horažďovice za minimální kupní cenu ve výši 505.800 Kč a pověřuje starostu 
města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. bere na v ědomí  nezaplacení zálohy  za bytovou jednotku č. 789/7 do 25.07.2011 a schvaluje 
výběrové řízení na odprodej bytové jednotky č. 789/7 na st.p.č. 727 a st.p.č. 728 v k.ú. Horažďovice a 
spoluvlastnického podílu 501/8802 na společných částech domu a st.p.č. 727 a st.p.č. 728 v k.ú. 
Horažďovice za minimální kupní cenu ve výši 450.900 Kč a pověřuje starostu města podpisem – za 
realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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8. schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce a modernizace Aquaparku Horažďovice“ zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění v otevřeném řízení, včetně příloh a pověřuje starostu města 
podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. rozhodla  o výběru nejvhodnější nabídky společnosti STAFIS-KT s.r.o., Pačejov - Nádraží 74, Pačejov 
na realizaci díla „Oprava fasády a části střechy Třebomyslice č.p. 1 – II. etapa“ s nabídkovou cenou 
ve výši celkem 476.246 Kč + DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města 
podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. souhlasí  se změnou umístění oken v 1.NP na jižním průčelí plánovaného řadového domku „N“ v ulici 
Nad Nemocnicí dle žádosti ………………………. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku  

11. souhlasí  s uložením podzemního komunikačního vedení do pozemku města p. č. 153/1 v k. ú. 
Horažďovice, schvaluje  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem 
Horažďovice a společností Šumavanet, s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

12. schvaluje  smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a společností ČEVAK, a.s., Severní 8/2264, 
České Budějovice na provedení celkové obnovy čerpací stanice odpadních vod Zářečská v 
Horažďovicích s nabídkovou cenou ve výši 257.300 Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje  dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního 
programu NUTS II Jihozápad mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad se sídlem 
Jeronýmova 1750/21,  České Budějovice, zastoupenou Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady 
(poskytovatel dotace) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, Horažďovice, 
zastoupeném Mgr. Karlem Zrůbkem, starostou (příjemce dotace) o změně hodnoty monitorovacího 
indikátoru projektu „Stavební úpravy místní komunikace Okružní II v Horažďovicích“ a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

14. schvaluje  dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „HORAŽĎOVICE – MUZEUM, oprava 
krovu a stropů posledního podlaží“ uzavřené se společností  TESMO, s.r.o., Maňákova 743, Praha 9, 
jehož předmětem je změna termínu dokončení stavby a pověřuje starostu města podpisem – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. schvaluje  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-0004977/1 mezi stranami město 
Horažďovice (strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 – Podmokly 
zastoupenou na základě plné moci Miroslavem Vítovcem, Janovická 384/III, Klatovy (strana 
oprávněná) k akci  „Horažďovice – zahrádky u vodárny, ČOV – kNN“ za jednorázovou úhradu ve výši 
12.600 Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

16. schvaluje  kácení stromů - 1x jedle a 3x javor   na   pozemku   p. č. 1148/47 a 1153/4 v k. ú.  
Horažďovice  v  rámci stavby „Domov pro seniory“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ,  odbor  
investic, rozvoje a majetku města  

17. schvaluje  splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  s   …………………………., nájemci bytu 
č. .., ………………, Horažďovice na úhradu dlužného nájemného, příslušného poplatku  z prodlení a 
úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu ve  výši  1.000  Kč/měsíc vždy k  25. dni běžného  
kalendářního  měsíce, poprvé  v   srpnu   2011, zároveň  bude placeno běžné měsíční nájemné – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

18. schvaluje  pronájem bytu č. .. , …………….., Horažďovice …………………  s platností od 01.10.2011 
na dobu určitou do 31.12.2013 za nájemné  39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy   do 31.12.2011 ve výši 
5,80 Kč/m2, nájemné bude valorizováno vždy k  01.07. běžného kalendářního roku  o  míru inflace 
indexu ceny stavebních prací roku předchozího – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
kancelář starosty a MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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19. schvaluje  Křesťanské mateřské škole financování nákupu nové zahradní sekačky dle předloženého 
návrhu ze schváleného příspěvku na provoz příspěvkové organizace – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

20. bere na v ědomí  zápisy ze 4. a 5.  jednání kulturní komise konaných ve dnech 11.07.2011 a 
04.08.2011 a schvaluje termínový kalendář akcí na rok 2012 dle návrhu kulturní komise –  za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK  

21. schvaluje  umístění  pamětní desky Š. K. Vydry na budovu zámku č.p.11 v Horažďovicích a ukládá 
MěÚ, odboru investic, rozvoje  a majetku města vyžádat si k umístění desky závazné stanovisko 
orgánu státní památkové péče – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK a MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města   

22. doporu čuje ZM  schválit rozpočtové opatření, kterým se navyšuje rozpočet příjmů  § lesy o 2 mil. Kč a 
rozpočet výdajů  § lesy o 1.300 tis. Kč a o 700 tis. Kč se navyšuje rozpočtová rezerva – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

23. schvaluje  smlouvu o dílo  mezi městem Horažďovice a o. s. Buchty a Loutky, Marek Bečka, 
Myslbekova 9, Praha 6  na divadelní představení „Anička a beránek“ v rámci Dne pro dětskou knihu 
dne 27.11.2011 a pověřuje starostu města podpisem  – za realizaci usnesení zodpovídá organizační 
složka Městské knihovna  

24. souhlasí  s bezplatným umístěním venkovní mapy města od společnosti DTP studio Rafael-art, 
Hradec Králové na pozemku pč. KN 2756/5 v k.ú. Horažďovice,  ukládá organizační složce Technické 
služby zajistit instalaci venkovní mapy na pozemku pč. KN 2756/5 v k. ú. Horažďovice  – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK a Technické služby organizační složka města  

25. vyjad řuje  předchozí souhlas KMŠ Horažďovice k přijetí finančního daru od Sdružení rodičů a přátel 
školy při KMŠ Horažďovice ve výši 5.997 Kč na částečné financování zahradní průlezky – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

26. rozhodla  o výběru nejvhodnější nabídky společnosti STAFIS – KT, s.r.o., Pačejov – Nádraží 74, 
Horažďovice, IČ: 25219090 na realizaci díla „Zateplení bytových domů Horažďovice – II.etapa“ 
s nabídkovou cenou ve výši 8.240.970 Kč vč. DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

27. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky Sdružení firem Jindřich Lachout – MonToP, Višňová 130,  
Chotoviny – Červené Záhoří, IČ: 10327991 (vedoucí účastník sdružení) a TENERGO Brno, a.s., 
Křenová 65, 602 00 Brno, IČ: 26219417 (účastník sdružení) na realizaci díla „Rozšíření systému CZT 
Horažďovice“ s nabídkovou cenou ve výši 5.257.568,80 Kč bez DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o 
dílo a pověřuje starostu města podpisem smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

28. schvaluje dle článku 6 Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Horažďovice pronájem bytu č. 
…, ………………, Horažďovice …………………. s platností od 01.09.2011 na dobu určitou do 
31.08.2012 za nájemné  39,97 Kč/m2, nájemné bude valorizováno vždy k  01.07. běžného 
kalendářního roku  o  míru inflace indexu ceny stavebních prací roku předchozího – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kancelář starosty a MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

29. schvaluje  termín další schůze RM: 23. schůze dne 29.08.2011 ve 14:00 hodin v kanceláři starosty  
města  

 
 
Mgr. Karel Zrůbek, v.r.          Jan Buriánek, v.r.  
   starosta města         místostarosta města   
 
 

 


