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Město Horaž ďovice  
Usnesení  

z 26.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne  26.09. 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 25. schůze  
RM  dne  19.09.2011  

2. schvaluje  mandátní smlouvu mezi městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, Horažďovice 
a společností Šumavaplan spol. s r.o., Újezd 19/409,  Praha 1 – Malá Strana na výkon autorského 
dozoru stavby „Rekonstrukce a modernizace Aquaparku Horažďovice“ a pověřuje starostu města 
podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. souhlasí se zaústěním přečištěných vod z ČOV do rybníka na p.č. 242 v  k. ú. Třebomyslice u 
Horažďovic a schvaluje smlouvu o podmínkách zřízení stavby mezi městem Horažďovice (vlastník) a 
společností KOTIŠ s.r.o., Na Křivce 905/33, Praha 10, Provozovna Třebomyslice, Horažďovice 
(stavebník) a pověřuje starostu města podpisem  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

4. schvaluje  připojení sousední nemovitosti st.p.č. 1363 v k.ú. Horažďovice k místní komunikaci ulice 
Palackého p.č. 832/33 v k.ú. Horažďovice a smlouvu o podmínkách zřízení stavby mezi městem 
Horažďovice (vlastník) a ………….. a ……………….., …………………, ………………… (stavebník) a 
pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor investic,  
rozvoje a  majetku  města  

5. z důvodu  provedené obnovy katastrálního  operátu v k.ú. Horažďovice schvaluje  dodatky 
k nájemním smlouvám na pronájem pozemků mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a nájemci:  

a) ……………………………, 
b) ……………………………, 
c) ……………………………, 
d) ……………………………, 
e) ……………………………, 
f) ……………………………, 
g) ……………………………, 
h) ……………………………, 
i) ……………………………, 
j) ……………………………,  

vše v k.ú. Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem  

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

6. v záležitosti pronájmu nebytových prostor, Strakonická 372, Horažďovice (bývalý areál Grammer):  

a) revokuje usnesení 23. RM ze dne 29.08.2011, bod č. 16 

b) schvaluje pronájem  nebytového  prostoru  o  rozloze  500  m2, Strakonická 372, 
 Horažďovice  nájemci Kareš,  spol. s .r.o., Vilímovská  6, Praha 6  za účelem skladovacích 
prostor na dobu určitou  s  platností  od 01.09.2011 do 31.12.2011. Nájemné  je  stanoveno  
ve výši  300 Kč/m2/rok 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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7. schvaluje  pronájem   nebytového    prostoru   o   rozloze  850 m2  (část skladové haly a otevřený 
přístřešek u haly), Strakonická  372,  Horažďovice  nájemci  LYCKEBY   AMYLEX,  a.s., Strakonická  
946, Horažďovice za účelem skladovacích prostor na dobu určitou  s  platností  od 01.10.2011 do 
31.03.2012.  Nájemné   je   stanoveno  ve výši  300 Kč/m2/rok – za realizaci usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. bere na v ědomí   výpověď z nájmu bytu č. .., ………………, …………….. nájemců ……………………. 
a schvaluje ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni 30.09.2011 a pověřuje starostu města 
podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje  snížení nájemného z  důvodu oprav v bytě ……………., ………….., …………………., 
……………… za období od 01.09.2011 do 19.09.2011 ve výši 1.424 Kč – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. schvaluje  prodloužení nájmu bytu .., ……………….., ………………. nájemci ………………….. na 
dobu určitou  od  01.10.2011 do 31.12.2011 za podmínky, že nejpozději do 30.09.2011 bude 
uhrazena dlužná splátka dle schváleného splátkového kalendáře za měsíc září ve výši 527 Kč. Dále 
bude nájemce  platit splátky dle schváleného splátkového kalendáře pod ztrátou výhody splátek na 
úhradu dlužného nájemného za byt č.  ..,  ………………….. , ………………………  včetně poplatku 
z prodlení ode dne splatnosti nájemného do zaplacení. Splátka ve výši minimálně 2.100 Kč měsíčně 
bude placena vždy k 25.dni běžného kalendářního měsíce, zároveň bude placeno běžné měsíční 
nájemné za byt č. …,  ………………… , ……………….. Při nedodržení této podmínky nebude  již 
nájem bytu prodloužen a dlužné nájemné bude vymáháno soudní cestou – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje pronájem bytu č. ….., …………….., ……………. nájemci  ……………… na dobu určitou od 
01.10.2011 do 31.03.2012 za nájemné 39,97 Kč/m2. Nájem bytu bude opětovně prodloužen v 
případě, že k 31.03.2012 nebude dluh na nájemném, bude řádně placen běžný měsíční nájem a bude 
uhrazen v plné výši poplatek z prodlení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města          

12. schvaluje  pronájem bytu č. …, ……………., …………………..  p. ……….., ……………….., 
………………. s platností 01.11.2011 na dobu určitou do 31.12.2013 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 podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy bude uzavřena 
dohoda o skončení nájmu stávajícího bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

13. v bytových záležitostech:  

a) bere na v ědomí  zápis z bytové komise ze dne 22.09.2011 

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

 
c) schvaluje  pronájem bytu č. .. (2+1/I. kat.), ………………….,  p. ………………………. 

s platností od 01.11.2011 do 31.10.2013 za nájemné 35,74 Kč/m2, nájemné bude 
valorizováno vždy k  01.07. běžného kalendářního roku  o míru inflace indexu 
spotřebitelských cen  roku předchozího 
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d) schvaluje  pronájem bytu č. … (2+1/II. kat.), ………………….., ………………….p. 
……………………, ………………………..  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 

e) schvaluje   pronájem bytu č. …. (2+1/II. kat.), …………….., …………………… p.  
……………, ……………….., ……………………. s platností od 01.11.2011 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 kanceláře starosty a MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
 majetku města  

14. schvaluje  ceník pro částečnou náhradu nákladů vynakládaných na odchyt toulavých psů a pobyt psa 
v záchytu: 250 Kč – odchyt toulavého psa, 55 Kč – 1 den pobytu psa v záchytu – za realizaci 
usnesení zodpovídá městská policie  

15. nesouhlasí  se snížením místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství – předzahrádky 
– žadatelů Karel Malý, Stanislav Roubal Pizzerie „V Zámku“ Horažďovice  – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, finanční odbor   

16. dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů schvaluje  
výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem, a to na maximální 
počet 28 dětí ve třídě MŠ Loretská na dobu neurčitou s podmínkou, že zvýšení počtu dětí nebude na 
újmu kvalitě vzdělávací činnosti, budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nebude 
překročena cílová kapacita – celkem 112 dětí – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

17. bere na v ědomí  Protokol o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem 
v Plzni, územní pracoviště Klatovy, ze dne 05.09.2011 a zároveň zprávu o způsobu řešení zjištěných 
nedostatků Mgr. Aleny Průchové, ředitelky Křesťanské MŠ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK  

18. schvaluje finanční příspěvek  ve výši 35.000 Kč TJ Sokol, oddíl stolního tenisu na rekonstrukci herny 
stolního tenisu v Sokolovně Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

19. schvaluje  finanční příspěvek ve výši 12.000 Kč divadelnímu spolku Tyjátr na dofinancování  
divadelního  představení Čarodějky ze Salemu odehraného v rámci Slavností Kaše 2011 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

20. souhlasí  se změnou účelu finančního příspěvku poskytnutého divadelnímu souboru Tyjátr 
Horažďovice pro rok 2011 na financování nákupu osvětlovací techniky – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

21. 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 termínu realizace projektu 
„Rekonstrukce a modernizace Aquaparku Horažďovice“ a změně určení spolufinancování příjemce  a 
pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

22. na realizaci díla „Vápenka – víceúčelové hřiště s umělým povrchem“  

a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 
Nýrsko na realizaci díla „Vápenka – víceúčelové hřiště s umělým povrchem“ s  nabídkovou 
cenou ve výši celkem 1.729.707  Kč + DPH,  

b) schvaluje příslušnou smlouvu o dílo, 

c) pověřuje  starostu města podpisem této smlouvy, 
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d) doporu čuje  ZM schválit úpravu RO č. 34/11, 

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

23.  v záležitosti  akce  „Zateplení hasičské zbrojnice Horažďovice“ 

a) rozhodla o přijetí nabídky INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, České Budějovice na zhotovení 
projektové dokumentace včetně energetického auditu stavby „Zateplení hasičské zbrojnice 
Horažďovice“ ve výši 84.500 Kč + DPH, 

b) schvaluje  příslušnou smlouvu o dílo, 

c) pověřuje  starostu města podpisem této smlouvy. 
 

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

24. stanoví  plat ředitelce ZŠ Blatenská, příspěvkové organizace zřizované Městem Horažďovice dle 
přílohy č. 1 návrhu usnesení a schvaluje platový výměr ředitelky ZŠ Blatenská Mgr. Jaroslavy 
Šimkové dle přílohy s účinností od 01.10.2011, který je vydán v souladu s § 122 odst. 2 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění  –  za realizaci 
usnesení zodpovídá místostarosta města  

25. schvaluje  termín další schůze RM: 27. schůze dne 10.10.2011 v 15:00 hodin v kanceláři starosty  
města  

 

 

 

 

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

 


