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Město Horažďovice 
Usnesení  

z  25.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 30.11.2015 

 
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 24. schůze 
RM ze dne 09.11.2015  

2. v záležitosti žádosti společnosti Retail invest, a.s., Praha zastoupené advokátkou Mgr. Kateřinou 
Sedláčkovou neschvaluje záměr odprodeje st.p.č. 255/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
1 190 m2 a p.č. 3103 ostatní plocha jiná plocha o výměře 2 679 m2 v k.ú. Horažďovice – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. v záležitosti odprodeje p.č. 3115/5 a budoucího odprodeje p.č. 3115/3, p.č. 3115/4 v k.ú. 
Horažďovice pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města realizací výběrového řízení 
s minimální cenou 500 Kč/m2 pozemku + DPH v sazbě dle zákona  oslovením obou zájemců na 
odkup pozemků - manželů ………., …………., …………  a …………….., ………………. , 
……………….. – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. v záležitosti přípravy projektové dokumentace stavby „Vodní nádrž ve Veřechově na pozemku p.č. 
29 v k.ú. Veřechov“ doporučuje ZM projednat a schválit: 

a) směnu nově vzniklého pozemku p.č. 22/2 vodní plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Veřechov 
z vlastnictví ………………………. do vlastnictví města Horažďovice za nově vzniklé pozemky 
p.č. 29/2 ostatní plocha o výměře 23 m2 a p.č. 1576/2 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k.ú. 
Veřechov z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví …………………… za smluvní cenu 50 
Kč/m2 pozemku s tím, že ……………… uhradí městu Horažďovice doplatek ve výši 2.300 Kč 

b) směnnou smlouvu mezi ………………….., ……………………, …………….. a městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 

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

5. rozhodla o přijetí nabídky společnosti Montprojekt, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice na 
zhotovení projektové dokumentace stavby „Horažďovická Lhota – kabelizace veřejného osvětlení“ 
včetně výkonu inženýrské činnosti ve výši 48.000 Kč + DPH a schvaluje smlouvu o dílo – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Revitalizace sídliště Blatenská v Horažďovicích“ uzavřené se společností Design M.A.A.T., s.r.o., 
Převrátilská 330/15, Tábor, jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 100.500 Kč + 
DPH. Výdaj bude hrazen z rozpočtového provizória a zahrnut do návrhu rozpočtu města pro rok 
2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Rekonstrukce a prodloužení ulice V Lukách, Horažďovice“ uzavřené s Ing. Danielou Škubalovou, U 
Bachmače 29, Plzeň, jehož předmětem je změna rozsahu díla, termínů plnění a navýšení ceny o 
48.000 Kč + DPH. Výdaj bude hrazen z rozpočtového provizória a zahrnut do návrhu rozpočtu města 
pro rok 2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. v záležitosti zpracované studie "Horažďovice – kanalizace a likvidace odpadních vod v místních 
částech města" doporučuje ZM rozhodnout o způsobu likvidace odpadních vod v částech obce:  
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a) Babín – centrální ČOV s dočištěním v biologických rybnících 

b) Boubín – centrální aktivační ČOV 

c) Komušín – centrální ČOV s dočištěním v biologických rybnících  

d) Svaté Pole – centrální aktivační ČOV 

e) Třebomyslice a Horažďovická Lhota – centrální ČOV s dočištěním v biologických rybnících  

f) Veřechov – centrální aktivační ČOV 

a pověřuje RM k rozhodnutí o změně v  případě nemožnosti realizace doporučeného způsobu 
čištění vod v dané lokalitě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

9. odkládá rozhodnutí o závěrech studie dopravního řešení v Nábřežní ulici za účelem zamezení 
nežádoucí dopravy a zvýšení bezpečnosti s tím, že budou projednány varianty řešení s občany 
z uvedené lokality – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0010716 k akci „Babín, p.č. 130/37, KT – kNN“ mezi 
městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (budoucí povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností 
ELEKTROSTAV STRAKONICE, s.r.o., Písecká 283, Strakonice (budoucí oprávněná) – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

11. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0010540/2/VB k akci „Horažďovice, KT, 2 RD – kabel NN“ 
mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (budoucí povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností 
ProjektEL s.r.o., projektová činnost ve výstavbě, Masarykova 436, Klatovy (budoucí  oprávněná) – 
za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti k akci „Rybník Žebrák na pozemku p.č. 1531 v k. ú. 
Horažďovice“ mezi Plzeňským krajem, s právem hospodaření pro Správu a údržbu silnic Plzeňského 
kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, Plzeň (strana povinná) a městem Horažďovice, 
Mírové náměstí 1, Horažďovice (strana oprávněná), smlouva se zřizuje bezúplatně k pozemkům p.č. 
2690/17, p.č. 2691/6, p.č. 2691/19, p.č. 2691/21, p.č. 2691/33, p.č. 2691/34, p.č. 2691/36, p.č. 
2692/3 v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

13. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k akci „Horažďovice 
Předměstí – kanalizace“ mezi Jindřiškou Koláčkovou, Šumavská 331, Sušice (povinná) a městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (oprávněný), smlouva se zřizuje bezúplatně 
k pozemku st.p.č. 345/1 v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

14. bere na vědomí návrh koncepce zpracované podle § 10e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů k akci „Plán odpadového 
hospodářství Plzeňského kraje pro období 2016 – 2026“ – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. bere na vědomí návrh koncepce zpracované podle § 10f zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů k akci „Program zlepšování 
kvality ovzduší – zóna CZ03 Jihozápad“ – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

16. souhlasí s umístěním sídla spolku Základní organizace Svazu zdravotně postižených – Šumava – 
klub Horažďovice na adrese Palackého 1061, Horažďovice a se zápisem sídla spolku do spolkového 
rejstříku – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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17. revokuje usnesení 20. RM, bod č. 30 ze dne 05.10.2015 týkající se pronájmu nebytových prostor 
Monsignora Fořta 71, Horažďovice Pavlu Kokoškovi, Radhostice 2, Čkyně – za realizaci usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

18. schvaluje pronájem nebytových prostor - garáže č. 11, Mírové náměstí 12,  Horažďovice Xiong 
Qinghua, Jiráskova 702, Horažďovice s platností od 01.01.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok + DPH v zákonem stanovené sazbě a schvaluje 
příslušnou nájemní smlouvu – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

19. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. ..,  …………………. , ……………….. mezi 
městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel)  a………………. , …………….. 
, ……………. (nájemce) ke dni 31.12.2015 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

20. v bytových záležitostech schvaluje pronájem bytu č. ..  (2+1), ……………….. , Horažďovice 
…………….. …....,  ……………., ………………. s platností od 01.01.2016 na dobu určitou do 
31.01.2017 za nájemné  39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2016 ve výši 5,80 Kč/m2 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

21. v záležitosti plnění rozpočtu města v roce 2015 doporučuje ZM schválit: 

a) čerpání rozpočtu k 31.10.2015   

b) rozpočtovou změnu č. 2 – rozpočtová opatření č. 11-14/2015 

      – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

22. provádí rozpočtové opatření č. 14/2015, kterým se zvyšují příjmy o 5.651.070 Kč a zvyšují výdaje o 
5.711.070 Kč – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

23. doporučuje ZM schválit Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných úvěrů z Fondu 
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 20.11.2015, tj.: schválit smlouvu o poskytnutí úvěru 
………… ………….., …………………, Horažďovice zastoupenému na základě plné moci 
…………………… ....,  ………………….,  Horažďovice  ve výši 60.000  Kč se splatností 4 roky a 
úrokovou sazbou 1 % p.a. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

24. doporučuje ZM schválit  rozpočet DSO Radina na rok 2016,  tj. příjmy 14.000 Kč, výdaje 14.000 Kč 
– za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

25. doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016: 

a) Město Horažďovice bude hradit pouze  
- platby základních provozních výdajů nutných k zajištění plynulosti hospodaření města, jeho 

organizačních složek a příspěvkových organizací, a výdajů, které jsou smluvně podloženy a 
smlouvy byly projednány v radě města nebo zastupitelstvu města. Tyto výdaje zahrnují též 
dotace na zajištění pečovatelské služby v roce 2016, Ševčíkovo hudební večery  2016, 
zajištění kulturních činností v roce 2016 

- výdaje na opravy spojené s odstraněním nenadálého havarijního stavu,  
- výdaje na investice a opravy na základě již uzavřených smluv, 

b) pověřit radu města uzavřením smluv na tyto připravované investičních akce: 
- Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí 
- Kulturní dům – zateplení objektu, výměna oken a dveří, střecha 
- Domov pro seniory  
- Nový hřbitov-kolumbárium  
- Oprava vybraných částí parkánových zdí  
- Zámek – oprava oken severozápadní věže, oprava balkonu, oprava komínů a střech 
- Třebomyslická ulice a Za Tržištěm (malý městský obchvat) 
- Křižovatka Příkopy 
- Rekonstrukce Strakonické ulice 
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- Strakonická ulice – dopravní připojení průmyslových areálů 
- Nový dvůr – dopravní připojení rozvojové plochy  
- Rekonstrukce hasičské zbrojnice Boubín 
- Rekonstrukce kotelny ZŠ Komenského 
- Kaple Horažďovická Lhota  
- Kaple Veřechov 
- ÚT Blatenské sídliště 
-   Kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města 
-   Studie sportovního areálu Lipky 
-   Oprava objektu pivovar 
-   Snížení hlukové zátěže hotel Prácheň 

 
do maximální výše 25 mil. Kč celkem 

      – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

26. doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled na období 2016-2021 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor finanční  

27. doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – 
za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

28. doporučuje ZM schválit smlouvu o zajišťování pečovatelské služby s Oblastní charitou 
Horažďovice, IČ: 66344999 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

29. doporučuje ZM schválit dotaci Oblastní charitě Horažďovice, IČ: 66344999 ve výši 1.250.000 Kč na 
zajištění pečovatelské služby v roce 2016 a příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – 
za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

30. souhlasí s uzavřením kina Otava Horažďovice v termínu od 17.12.2015 do 06.01.2016 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

31. souhlasí s užitím znaku města Horažďovice ve 3. vydání knihy Česká republika (vydávaná 
společností Proxima Bohemia) a v publikaci Městská heraldika Čech, Moravy a Slezka (vydává KAM 
po Česku, z.s.)  za podmínek stanovených pravidly užití městského znaku – za realizaci usnesení 
zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK   

32. bere na vědomí žádost o dotaci z rozpočtu města SDH Třebomyslice na „Sraz rodáků Třebomyslic 
13.08.2016“ a souhlasí s poskytnutím ve výši 20.000 Kč z rozpočtu města s tím, že SDH 
Třebomyslice, IČ: 00426954 musí podat žádost s náležitostmi dle ustanovení § 10a odstavec 3 
zákona 250/2000 Sb., jako individuální v roce 2016 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  

33. odkládá rozhodnutí týkající se bezplatného pronájmu sálu hotelu Prácheň z důvodu soustředění 
všech požadavků na bezúplatný pronájem v roce 2016 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK  

34. schvaluje smlouvu mezi městem Horažďovice a společností TextilEco, a.s., Dřevařská 1418/17, 
Boskovice  o umístění a provozování kontejnerů pro sběr použitého textilu, obuvi a hraček v rámci 
projektu „Eko The Tap Tap" – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

35. schvaluje uzavření provozu Městského úřadu Horažďovice, organizační složky Technické služby 
dne 31.12.2015, organizační složky Městská knihovna dne 29.12.–31.12.2015, organizační složky 
Aquapark 24.12.–25.12.2015 a 31.12.2015–01.01.2016 a organizační složky Městské muzeum ve 
dnech 07.12.2015 – 31.12.2015 s výjimkou 12.12.2015 – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice 
MěÚ  
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36. doporučuje ZM schválit směrnici č. 5/2015 o tvorbě a způsobu čerpání sociálního fondu, která 
stanovuje pravidla hospodaření s finančními prostředky sociálního fondu – za realizaci usnesení 
zodpovídá tajemnice MěÚ  

37. schvaluje termíny konání svatebních obřadů na radnici a na zámku v Horažďovicích dle přílohy – za 
realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, správní odbor  

38. schvaluje vyřazení rozhlasového systému ORCAN s pořizovací cenou 40.562 Kč a jeho následnou 
likvidaci – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, správní odbor   

39. schvaluje prezentaci města Horažďovice  v multimediálních informačních panelech informačního a 
orientačního systému v Plzni a v Klatovech na období 2016-2018 za cenu 49.731 Kč včetně DPH – 
za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK a místostarostka města 

40. schvaluje podání žádostí o poskytnutí dotací z odboru umění a knihoven MK ČR v rámci dotačního 
řízení Knihovna 21. století pro rok 2016  se spoluúčastí  ve výši: Děti a čtení 2016 - 50% (27.000 
Kč), Seniorům Dokořán 2016 - 50% (18.000 Kč) – za realizaci usnesení  zodpovídá organizační 
složka Městská knihovna  

41. souhlasí s uzavřením Křesťanské MŠ a MŠ Loretská v době od 23.12.2015 do 03.01.2016 – za 
realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

42. v záležitosti závazných ukazatelů ZŠ Blatenská:  

a) schvaluje splnění závazných ukazatelů neinvestičních výdajů pro rok 2015 ZŠ Blatenská 
s tím, že tyto ukazatele byly dodrženy 

b) schvaluje splnění závazného ukazatele investičních výdajů pro rok 2015 ZŠ Blatenská  s tím, 
že tento výdaj nebyl překročen 

      – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

43. stanoví výši odměn ředitelkám mateřských škol Bc. Jitce Černé, Mgr. Aleně Průchové, ředitelkám 
základních škol Mgr. Marcele Šmrhové, Mgr. Jaroslavě Šimkové a řediteli ZUŠ Mgr. Martinu 
Petrusovi 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  

44. bere na vědomí zápis o průběhu a výsledku doplňovacích voleb do školské rady při ZŠ Blatenská – 
za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

45. na základě žádosti ředitelky Křesťanské MŠ vyjadřuje předchozí souhlas k přijetí finančního daru od 
………………, …………….  , Horažďovice ve výši 3.000 Kč na nákup učebních pomůcek a hraček – 
za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

46. schvaluje poskytnutí investičního příspěvku MŠ Loretská ve výši 127.897 Kč na pořízení 
dlouhodobého hmotného majetku – konvektomatu REV 7, včetně příslušenství a montáže, úprava je 
zařazena do rozpočtového opatření č. 14/2015 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  

47. v záležitosti přípravy rekonstrukce Mírového náměstí: 

a) doporučuje ZM projednat a schválit kupní smlouvu na nemovité věci mezi Římskokatolickou 
farností Horažďovice, Mírové náměstí 10, Horažďovice (prodávající) a městem Horažďovice, 
Mírové náměstí 1, Horažďovice (kupující) na odkup nově vzniklé p.č. 3191 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 270 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 250 Kč/m2 pozemku + 
náklady s prodejem související 

b) schvaluje přesun 68.500 Kč v rámci rozpočtového opatření č. 14/2015 

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

48. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Zateplení hasičské zbrojnice 
Horažďovice“ uzavřené se společností  STAFIS – KT s.r.o., Pačejov – nádraží 74, Horažďovice, 
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jehož předmětem je změna rozsahu díla a snížení ceny o 5.458 Kč + DPH – za realizaci usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

49. schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Rekonstrukce Strakonické ulice“ uzavřené s Ing. Danielou Škubalovou, U Bachmače 29, Plzeň, 
jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 128.000 Kč + DPH. Výdaj bude  hrazen 
z rozpočtového provizória a zahrnut do návrhu rozpočtu města pro rok 2016 – za realizaci usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

50. v záležitosti kácení zeleně:  

a) schvaluje kácení 3 ks smrků u chodníku před čp. 932 v Palackého ulici na parcele č. 832/39 
v k.ú. Horažďovice 

b) schvaluje kácení 1 ks smrku a u čp. 711 v Peškově ulici v Horažďovicích na p. č. 221/16 v k.ú. 
Horažďovice 

c) schvaluje kácení 1 ks jalovce u čp. 704 v Peškově ulici v Horažďovicích na p. č. 221/16 v k.ú. 
Horažďovice 

d) schvaluje kácení 1 ks smrku u mlýnu Brabec na parcele č. 2509 v k.ú. Zářečí u Horažďovic 

e) schvaluje kácení 1 ks vrby v parku Ostrov na parcele č. 1083/1 v k.ú. Zářečí u Horažďovic. 
Zářečí u Horažďovic 

f)    schvaluje kácení 1500 m2 křovin u cesty od kaple Svaté Anny k pomníku na parcelách č. 
1740/4, 1741, 174/2, 190, 191/1, 191/6, 191/11 v k.ú. Svaté pole u Horažďovic 

     – za realizaci usnesení  zodpovídá organizační složka Technické služby  

51. schvaluje výjimku ze stavební uzávěry pro stavební úpravy domu čp. … v Horažďovicích dle 
předložené změny projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy domu čp. …, Horažďovice, p.č. 
120/1 v k.ú. Zářečí u Horažďovic“ – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

52. 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 01.01.2016 o 1,25 úvazku s tím, 
že schvaluje celkový počet zaměstnanců organizační složky Městské muzeum  –  5  zaměstnanců 
+ 0,50 zaměstnance obslužná profese (úklid) – za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka 
města a tajemnice MěÚ  

53. v záležitosti zpracování místního akčního plánu (dále jen MAP) pro region ORP Horažďovice: 

a) pověřuje MAS Pošumaví z.s. k vypracování projektu do výzvy č. 02 15 005 a ke zpracování 
MAP za ORP Horažďovice 

b) pověřuje MěÚ, odbor PPŠK informovat Regionální stálou konferenci o výsledcích jednání  

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

54. bere na vědomí rezignaci Jana Buriánka na výkon funkce člena rady města ke dni 01.12.2015 a 
doporučuje zastupitelstvu města zvolit členem rady města  Mgr. Alenu Průchovou   

55. doporučuje ZM schválit dotaci Libuši Mužíkové, Kulturnímu středisku Horažďovice,  IČ: 13863240 
ve výši 415.000 Kč na zajištění kulturní činnosti od 01.01.2016 do 30.06.2016 a příslušnou 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor   

56. v záležitosti odprodeje st.p.č. 281/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 142 m2, p.č. 2484/3 
zahrada o výměře 77 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic: 

a) revokuje usnesení 24. RM ze dne 09.11.2015, bod č. 3 

b) doporučuje ZM  projednat a schválit odprodej st.p.č. 281/4 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 142 m2, p.č. 2484/3 zahrada o výměře 77 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic …………… , 
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………………….. za cenu 450 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související a kupní 
smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a ………….. 
……………….., ………………… (kupující) 

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

57. doporučuje ZM schválit program 7. zasedání ZM dne 14.12.2015 a navrhuje ověřovatele zápisu: 
Annu Hájkovou, Mgr. Naděždu Chládkovou a návrhovou komisi: MUDr. Jana Jehlíka a Mgr. 
Stanislava Jůdu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá starosta města  

58. schvaluje darovací smlouvu mezi Advokátní kanceláří KF Legal, s.r.o.,  se sídlem Opletalova 55, 
Praha 1, kterou město Horažďovice přijímá  dar ve výši 10.000 Kč na rozvoj a aktivity organizační 
složky Městské muzeum – za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města  

59. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  

   termíny jednání RM 21.12.2015 ve 14:00 hod.  
      18.01.2016 ve 14:00 hod.  
      01.02.2016 ve 14:00 hod. 
      15.02.2016 ve 14:00 hod.  
      29.02.2016 ve 14:00 hod.     

 

   termín jednání ZM: 14.12.2015  v 18:00 hod. – zasedací místnost MěÚ 

 

 

 

  
 
        

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

             starosta města                         místostarosta města      
 


