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Město Horažďovice 
Usnesení  

z  29.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 22.02.2016 

 
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 28. schůze 
RM ze dne 01.02.2016 

2. schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (objednatel) 
a společností ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek (zhotovitel), jejímž předmětem je realizace akce 
„Rekonstrukce kotelny ZŠ Komenského“ za nabídkovou cenu 1.794.567 Kč bez DPH (2.171.426 Kč 
vč. DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. v záležitosti rekonstrukce vrat v hasičské zbrojnici v Horažďovicích: 

a) schvaluje záměr realizace akce 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Dotace pro jednotky SDH obcí 
vyhlašovaného Ministerstvem vnitra – GŘ HZS ČR  

c) doporučuje ZM zmocnit RM k provedení rozpočtového opatření na rekonstrukci vrat 
v hasičské zbrojnici v Horažďovicích 

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

4. schvaluje výjimku ze stavební uzávěry pro účely dodatečného povolení stavby kiosku a terasy při 
nových fotbalových kabinách dle projektové dokumentace stavby „Zázemí sportovního areálu Na 
Lipkách, Horažďovice na pozemku p.č. 297/1 v k.ú. Zářečí u Horažďovic“ – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

5. v záležitosti výstavby řadového domu doporučuje ZM projednat a schválit: 

a) odprodej p.č. 3115/5 ostatní plocha jiná plocha o výměře 118 m2 v k.ú. Horažďovice pro výstavbu 
rodinného řadového domu za cenu 808 Kč/m2 + 21 % DPH a budoucí odprodej pozemků p.č. 
3115/4 ostatní plocha jiná plocha o výměře 56 m2, p.č. 3115/3 ostatní plocha jiná plocha o 
výměře 134 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 808 Kč/m2 + 21 % DPH 

b) kupní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a 
……………….,  ……………….., ……………………  (kupující) na odprodej p.č. 3115/5  v k.ú. 
Horažďovice pro výstavbu rodinného řadového domu 

c) smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(budoucí prodávající) a …………… , ……………. , ……………..  (budoucí kupující) na odprodej 
pozemků p.č. 3115/4 ostatní plocha jiná plocha o výměře 56 m2, p.č. 3115/3 ostatní plocha jiná 
plocha o výměře 134 m2 v k.ú. Horažďovice 

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

6. v záležitosti odprodeje pozemku v k.ú. Horažďovice doporučuje ZM projednat a schválit:  

a) odprodej nově vzniklého pozemku p.č. 1778/7 zahrada o výměře 225 m2 odděleného z p.č. 
1778/3 v k.ú. Horažďovice za cenu 300 Kč/m2 pozemku 

b) kupní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a 
……………, ………….. , …………. (kupující) 
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– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. v záležitosti přípravy směny pozemků: 

a) revokuje 42. RM ze dne 18.06.2012, bod č. 9 

b) schvaluje záměr směny pozemků p.č. 1509/9 trvalý travní porost o výměře 4 474 m2 (k pozemku 
bude zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy), p.č. 1768/27 zahrada o výměře 251 m2, p.č. 
2764/11 ostatní plocha neplodná půda o výměře 3 204 m2 vše v k.ú. Horažďovice ve vlastnictví 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8,  Praha 5 za pozemky ve vlastnictví města 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice, st.p.č. 1779 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
1 210 m2 (na pozemku stojí stavba vodního díla – jezu ve vlastnictví Povodí Vltavy), p.č. 1686/5 
vodní plocha o výměře 9 126 m2, p.č. 2763/1 vodní plocha o výměře 6 598 m2, p.č. 2764/2 vodní 
plocha o výměře 1 113 m2, p.č. 2764/25 vodní plocha o výměře 692 m2, p.č. 2764/26 vodní 
plocha o výměře 23 m2, p.č. 2764/28 vodní plocha o výměře 1 086 m2, p.č. 2764/31 vodní plocha 
o výměře 170 m2, p.č. 2764/32 vodní plocha o výměře 4 581 m2 vše v k.ú. Horažďovice a 
pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny  

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

8. v záležitosti propachtování pozemku p.č. 31/5 vodní plocha o výměře 528 m2 v k.ú. Boubín schvaluje 
pachtovní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (propachtovatel) a 
Sborem dobrovolných hasičů Boubín (pachtýř) za pachtovné ve výši 1.500 Kč/ha pozemku s účinností 
od 01.03.2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje dodatky ke smlouvám na zemědělské pozemky s cenou 2.500 Kč/ha mezi městem 
Horažďovice a: 

a) Pavlem Homolkou, Předměstí 441, Horažďovice – dodatek č. 3 

b) Pavlem Homolkou, Předměstí 441, Horažďovice – dodatek č. 3 

c) Pavlem Homolkou, Předměstí 441, Horažďovice – dodatek č. 3 

d) Pavlem Homolkou, Předměstí 441, Horažďovice – dodatek č. 3 

e) Pavlem Homolkou, Předměstí 441, Horažďovice – dodatek č. 1 

f) MVDr. Václavem a Miladou Doubkovými, Horažďovická Lhota – dodatek č. 3 

g) Milanem Šterbou, Veřechov 41 – dodatek č. 3 

h) Výrobně-obchodním družstvem Velký Bor, Velký Bor 114 – dodatek č. 3 

i) Výrobně-obchodním družstvem Velký Bor, Velký Bor 114 – dodatek č. 2 

j) Výrobně-obchodním družstvem Velký Bor, Velký Bor 114 – dodatek č. 1 

k) Jiřím Doubkem st., Nábřežní 413, Horažďovice – dodatek č. 3 

l) Jiřím Doubkem, Nábřežní 413, Horažďovice – dodatek č. 3 

m) Jiřím Doubkem, Nábřežní 413, Horažďovice – dodatek č. 2 

n) Jiřím Doubkem, Nábřežní 413, Horažďovice – dodatek č. 1 

o) Jiřím Doubkem, Nábřežní 413, Horažďovice – dodatek č. 1 

p) Josefem Behenským, Babín 29 – dodatek č. 2 

q) Dagmar Dubovou, Veřechov 2 – dodatek č. 3 

r) Václavem Dubem, Veřechov 2 – dodatek č. 3 

s) Agrospolem Malý Bor, a.s., Malý Bor 144 – dodatek č. 1 

t) Tomášem Pollakem, Svaté Pole 1 – dodatek č. 2 



 3 

u) Ladislavem Zochem, Palackého 823, Horažďovice – dodatek č. 1 

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

10. v záležitosti žádosti společnosti Retail invest, a.s., Anežská 10, Praha 1 neschvaluje finanční 
spoluúčast na opravě parkoviště u prodejny Albert na pozemku p.č. 3103 v k.ú. Horažďovice – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

11. v záležitosti umístění optického kabelu do silničního pozemku:  

a) souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace – chodníku na p.č. 2660/6 v k.ú. 
Horažďovice, ulice Blatenská v Horažďovicích z důvodu umístění optického kabelu do silničního 
pozemku 

b) souhlasí s uložením optického kabelu do pozemku města p. č. 2660/6 v k.ú. Horažďovice dle 
žádosti společnosti Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice 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 materiálu v celé šíři chodníku a budou 
protokolárně předány zástupci Technických služeb Horažďovice 

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

12. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV (VN) se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 574/8, Děčín z důvodu změny připojení plánovaného domova pro seniory do 
napěťové hladiny NN – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

13. souhlasí s vedením objízdné trasy po zastavěném území obce Boubín, Horažďovice z důvodu opravy 
železničního přejezdu mezi obcemi Čepice a Žichovice – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

14. schvaluje průjezd obcemi ve správě města Horažďovice (dle přílohy) pro Automotoklub Pačejov 
v AČR, při konání XXXVII. ročníku EPLcond RALLY AGROPA 2016 dne 30.07.2016  – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. schvaluje pokácení křovin (trnky, jalovec, bez černý, šípky), náletů břízy a vrby na polní cestě v k. ú. 
Horažďovická Lhota, p. č. 516/2 a tím její zprůjezdnění, o které požádal ………………. , ………….. ,  
město Horažďovice jako majitele pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

16. schvaluje grafickou úpravu skleněné plochy prodejny (viz přílohy), Mayerova 262, Horažďovice 
předloženou nájemcem  - firma Vebor – trading s.r.o., Budětice 30 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

17. schvaluje cenovou doložku č. 1/2016 ke smlouvě č. 4/2002 o dodávce tepla do bytů a nebytových 
prostor v majetku města Horažďovice a cenovou doložku č.1/2016 ke smlouvě ze dne 03.01.2003 o 
dodávce tepla do čp. 11 Mírové náměstí - muzeum se společností Bytservis Sušice, spol. s r.o., 
Příkopy 86, IČ 45359601 o stanovení zálohové ceny tepla od 01.01.2016 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

18. souhlasí s umístěním sídla spolku Českého svazu včelařů o.s., Základní organizace Veřechov na 
adrese Veřechov 5, st.p.č. 23 v k.ú. Veřechov a se zápisem sídla spolku do spolkového rejstříku – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

19. souhlasí s umístěním sídla spolku Klubu českých turistů,  odbor Horažďovice na adrese Jiráskova 
707, Horažďovice, st.p.č. 705 v k.ú. Horažďovice a se zápisem sídla spolku do spolkového rejstříku – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

20. souhlasí s umístěním sídla Mysliveckého spolku Veřechov, z.s., na adrese Veřechov 5, st.p.č. 23 
v k.ú. Veřechov a se zápisem sídla spolku do spolkového rejstříku – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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21. schvaluje dle § 2312 OZ (zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník) výpověď  nájmu prostor sloužících 
k podnikání Strakonická 372, Horažďovice nájemci KAREŠ, spol. s r.o., Vilímovská 669/6, Praha 6 
s měsíční výpovědní lhůtou, která počne plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

22. schvaluje vyjmutí bytové jednotky č. 1 v Komušíně čp. 69 z bytového fondu města Horažďovice a 
zařazení do nebytového fondu pro účelové využití místní knihovny – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

23. schvaluje splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  s  ………… …………… , bývalým 
nájemcem bytu č. .. ,  ……………. , ……………   na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění 
poskytovaná s  užíváním bytu, příslušného úroku z prodlení, poplatku z prodlení, soudního poplatku a 
nákladů právního zastoupení ve výši 2.100 Kč/měsíc vždy k  25. dni běžného  kalendářního  měsíce, 
poprvé v srpnu 2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

24. schvaluje pronájem bytu č. .. (0+1), …………… , Horažďovice (DPS) s platností od 01.03.2016 na 
dobu neurčitou za nájemné 30 Kč/m2  …………….. , …………….. , ……………  – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

25. schvaluje pronájem bytu č. .. (1+1),  ………………. , Horažďovice s platností od 01.03.2016 na dobu 
určitou do 31.12.2017 za nájemné 39,97 Kč/m2 ……………. , …………., ……………  – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

26. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), …………………. , Horažďovice s platností od 01.03.2016 na dobu 
určitou do 31.12.2016 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  

27. v záležitosti činnosti Občanské poradny a Pečovatelské služby:  

a) bere na vědomí vyúčtování pečovatelské služby za rok 2015 – čerpání rozpočtu, komentář 
k čerpání rozpočtu, přehled poskytnuté péče - předložené Oblastní charitou Horažďovice 

b) bere na vědomí vyúčtování občanské poradny za rok 2015 – čerpání rozpočtu, komentář 
k čerpání rozpočtu, přehled o činnosti střediska občanská poradna - předložené Oblastní 
charitou Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

28. schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem kanceláře v místnosti 1.19 v budově 
Městského úřadu v Horažďovicích,  Mírové náměstí čp. 2 s  Úřadem práce České republiky,  IČO 
72496991 ke dni  29.02.2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

29. doporučuje ZM schválit Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných úvěrů z Fondu 
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 05.02.2016, tj.: schválit smlouvu o poskytnutí úvěru 
………………………., ………………… , ve výši 200 tis. Kč se splatností 5 let a úrokovou sazbou 1 % 
p. a. na opravu fasády památkově chráněného domu …………….. , Horažďovice – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

30. v záležitosti provozu občanské poradny doporučuje ZM schválit:  

a) poskytnutí dotace Oblastní charitě Horažďovice,  IČ: 66344999 na provoz občanské poradny 
v roce 2016 ve výši 120.000 Kč 

b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní charitě Horažďovice,  IČ: 66344999 na provoz 
občanské poradny v roce 2016 ve výši 120.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor   

31. v záležitosti dopravní obslužnosti doporučuje ZM schválit:  
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a) poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost v roce 2016 Plzeňskému kraji ve výši 162.840 
Kč  

b) uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost v roce 2016 Plzeňskému 
kraji ve výši 162.840 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

32. v záležitosti znaku města a vlajky města doporučuje ZM schválit:  

a) variantu B historického znaku města Horažďovice s návrhem blasonu pro zařazení znaku do 
Registru komunálních symbolů ČR  

b) variantu 3 návrhu vlajky města Horažďovice, včetně textového komentáře s posunutím figur do 
středu, aby byla lépe vyjádřena vazba na městský znak dle doporučení PhDr. Karla Műllera 

           – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

33. neschvaluje nabídku YB studia na pořízení fotografií z jednotlivých částí obce Horažďovice pro 
potřeby jejich propagace v tištěných či elektronických médiích a prezentace na webových stránkách 
města. Ukládá MěÚ, odboru památkové péče, školství a kultury oslovit místní fotografy veřejnou 
výzvou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

34. v záležitosti Křesťanské MŠ souhlasí s podáním žádosti o nadační podporu na obnovu školní 
zahrady. Tento souhlas se vydává pro účely Grantové výzvy 2015 vyhlášené Nadací Proměny, se 
sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 27421538, v rámci nadačního programu Zahrada hrou  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

35. schvaluje poskytnutí daru Šumavskému sportovnímu sdružení okresu Klatovy, z. s., a to ve výši 2.000 
Kč s tím, že darovací smlouva bude předložena radě města po schválení rozpočtu města – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

36. v záležitosti poskytnutí dotací z rozpočtu města:  

a) schvaluje dotaci  ve výši 30.000 Kč z rozpočtu města RNDr. Ladislavu Havlovi, Zámek 1, 
Strakonice, IČ: 10315926 na provozování služeb Regionálního informačního centra Prácheňska 
a schvaluje příslušnou smlouvu o poskytnutí dotace s tím, že bude podepsána až po schválení 
rozpočtu ZM 

b) doporučuje ZM schválit dotaci ve výši 280.000 Kč z rozpočtu města Fotbalovému klubu 
Horažďovice, IČ 69981981 a Tenisovému klubu, IČ: 61785377 na provozní náklady a 
doporučuje uzavřít příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

c) doporučuje ZM schválit dotaci ve výši 80.000 Kč z rozpočtu města TJ Sokolu Horažďovice, IČ: 
48353175 na provozní náklady a doporučuje uzavřít příslušnou veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

37. v záležitosti Západočeské oblastní přehlídky amatérského divadla:  

a) schvaluje spolupráci s MěÚ, odborem PPŠK (Jitkou Chalupnou) při pořádání 33. ročníku 
Západočeské oblastní přehlídky amatérského divadla 

b) souhlasí s přijetím  zástupců souborů, odborné a divácké poroty v sobotu 12.03.2016 starostou 
města  

c) schvaluje  věnování daru vítězi divadelní přehlídky, hlavní ceny – „Horažďovické perly“ 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

38. souhlasí s přijetím neinvestiční dotace pro projekt ZŠ Horažďovice, Komenského 211 s názvem 
„Mámo, táto, jsem v bezpečí?“ z dotačního programu Plzeňského kraje „Podpora preventivních aktivit 
a výchova k toleranci v roce 2016“  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 
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39. v souladu s ustanovením § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, nesouhlasí 
s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osoby užívající byty níže uvedené osoby, bydlící v 
ubytovacím zařízení: Veros Centrum Vigeo s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Praha - Smíchov, IČ 
28980701, provozovna - Strakonická 945,  Horažďovice  

a) ……………………………. 

b) …………………………..... 

c) ……………………………. 

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

40. schvaluje smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální 
mapy veřejné správy Plzeňského kraje a pověřuje RM přípravou OZV o digitální technické mapě obce 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor výstavby a územního plánování  

41. v záležitosti městského kamerového systému:  

a) schvaluje realizaci projektu Rozšíření a zdokonalení městského kamerového a dohlížecího 
systému (dále jen „MKDS“) ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě Horažďovice 
a prohloubení pocitu bezpečí jeho obyvatel a návštěvníků a posílení činnosti MP Horažďovice“ 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt  (příloha č. 1 této zprávy) zpracovanou v souladu 
s Pravidly poskytování dotací v rámci dotačního titulu Plzeňský kraj – Bezpečný kraj a prevence 
kriminality pro rok 2016 (příloha č. 2 této zprávy) v rozsahu popisu projektu  „Rozšíření a 
zdokonalení městského kamerového a dohlížecího systému (dále jen „MKDS“) ke zlepšení 
bezpečnostní situace ve městě Horažďovice a prohloubení pocitu bezpečí jeho obyvatel a 
návštěvníků a posílení činnosti MP Horažďovice“, v souladu s popisem projektu s celkovými 
plánovanými výdaji 1.236.500 Kč včetně DPH 

c) schvaluje spoluúčast města v případě schválení dotace na dofinancování projektu, a to ve výši 
cca 370.950 Kč včetně DPH 

d) doporučuje ZM zmocnit RM k provedení rozpočtového opatření na Rozšíření a zdokonalení 
městského kamerového a dohlížecího systému 

            – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty   

42. v záležitosti stanovení počtu zaměstnanců Městského úřadu Horažďovice:     

a) schvaluje zvýšení počtu zaměstnanců u Městského úřadu Horažďovice o 1 zaměstnance – 
sociálního pracovníka k termínu 01.03.2016 

b) schvaluje s platností od 01.03.2016 dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Horažďovice – 54, z toho obslužné 2 

c) ukládá  tajemnici MěÚ,  Ing. Ivaně Duškové realizovat rozhodnutí RM 

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ – 

43. v záležitostech Městského muzea schvaluje: 

a) ceník vstupného  do městského muzea s platností od 01.03.2016 

b) záměr provozování informačního turistického centra v Městské galerii Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města a organizační složka Městské muzeum   

44. neschvaluje záměr změny loga, vytvoření grafického manuálu a jednotného vizuálu Městské 
knihovny Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna  

45. bere na vědomí zprávu tajemnice týkající se  2 přijatých petic,  2 stížností  a  19  žádostí o informace  
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  za rok 2015 – za realizaci usnesení 
zodpovídá tajemnice MěÚ  
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46. v záležitosti kácení zeleně:   

a) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks vrby, 1 ks olše a 1 ks smrku rostoucích u cesty na Svaté 
Anně na p. č. 1740/4 v k. ú. Horažďovice 

b) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks jabloně v Třebomyslické ulici na p. č. 2745/12 v k. ú. 
Horažďovice 

c) schvaluje kácení 500 m2 křovin a 1 ks jabloně na Svaté Anně na p. č. 203/1 v k. ú. Svaté Pole 
u Horažďovic 

d) odkládá rozhodnutí o kácení 2 ks olše a 1 ks javoru u náhonu na Zářečí na p. č. 2469 v k. ú.  
Zářečí u Horažďovic 

e) odkládá kácení 1 ks smrku a 1 ks vrba v parku Ostrov na p. č. 1083/1 v k. ú Zářečí u Horažďovic 
a na p. č. 716/2 v k. ú. Velké Hydčice 

f) schvaluje kácení 1 ks jírovce v Mayerově ulici u budovy HZS (západní směr) na p. č. 2808 v  k. 
ú. Horažďovice 

g) schvaluje kácení 1 ks jasanu za studnou u nádrže v Komušíně na p. č. 480/2 v k. ú. Komušín 

h) schvaluje kácení 7 ks smrků u cesty za Boubínem na p. č. 128 v k. ú. Boubín, neschvaluje 
pokácení 3 ks smrků blíže k části obce Boubín 

i) schvaluje kácení 2 ks smrků a 1 ks borovice v Komenského ulici na p. č. 263/10 v k. ú. 
Horažďovice s tím, že realizace bude provedena v podzimní sezóně 

           – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

47. v záležitosti realizace projektu efektivní veřejná správa: 

a) schvaluje realizaci projektu efektivní veřejná správa 

b) schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace do operačního programu Zaměstnanost výzva č.  
03_15_033, prioritní osa 4. efektivní veřejná správa určené pro územní samosprávné celky 
vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 

c) schvaluje přijetí nabídky Novi Solutions, s.r.o., Mánesova 46, České Budějovice za cenu 49.000 
Kč bez DPH (včetně DPH 59.290 Kč) na vypracování žádosti o dotaci  do Výzvy č.  03_15_033, 
prioritní osa 4. efektivní veřejná správa určenou pro územní samosprávné celky 

 – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města a tajemnice MěÚ 

48. v záležitosti sečení travnatých ploch v částech obce Horažďovice:  

a) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a SDH Boubín 

b) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a SDH Horažďovická Lhota  

c) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a TJ Sokol Veřechov 

d) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a SDH Třebomyslice  

      – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

49. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .. (2+1), ……………. , Horažďovice 
mezi …………………, ……………., …………… (nájemcem) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 
1, Horažďovice (pronajímatel) ke dni 29.02.2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města   
 

50. doporučuje ZM schválit cenu vodného a stočného pro hospodářský rok 2016-2017 dle předloženého 
návrhu: vodné 25,79 Kč/m3, stočné 33,13 Kč/m3 (bez DPH) a pevná složka v relaci roku 2015 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města              
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51. doporučuje ZM schválit program 8. zasedání ZM dne 02.03.2016 a navrhuje ověřovatele zápisu: Mgr. 
Naděždu Chládkovou a Miroslavu Jordánovou  a návrhovou komisi: Ing. Miloslava Chlana a Mgr. Karla 
Zrůbka  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá starosta města  

52. v záležitosti jednání RM a ZM:  

  schvaluje termíny jednání RM: 14.03.2016 ve 14:00 hod. 
       30.03.2016 ve 14:00 hod.  

18.04.2016 ve 14:00 hod. 
 

                      schvaluje termín jednání ZM:  02.03.2016 v  18:00 hod. v kulturním domě 

 

 

 

  
 
        

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

             starosta města                         místostarosta města      
 

 

 


