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Město Horaž ďovice  
Usnesení  

z  31.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne  05.12. 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 30. schůze  
RM  dne  21.11.2011 

2. schvaluje  plán investic a finanční plán údržby bytového fondu na rok 2012 – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ,  odbor investic,  rozvoje a  majetku  města 

3. schvaluje  záměr pronájmu pozemků p.č. 51/3, p.č. 85/3 v k.ú. Babín u Horažďovic a pověřuje MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu pozemků – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. v záležitosti uložení potrubí plynovodní přípojky:  

a) souhlasí  s uložením potrubí plynovodní přípojky pro dům č. p. 407 v Zahradní ulici do pozemku 
města p. č. 1488/40 v k. ú. Horažďovice 

b) schvaluje  smlouvu o podmínkách zřízení stavby mezi městem Horažďovice a …………… a 
……………….. , …………………, …………… a pověřuje starostu města podpisem  

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

5. schvaluje  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-0007105/1 
k akci „Horažďovice, p.č. 238/13 – kabel NN“ mezi městem Horažďovice (budoucí stana povinná) a 
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín v zastoupení společnosti ProjektEl s.r.o., 
Masarykova 436, Klatovy (budoucí strana oprávněná) a pověřuje starostu města podpisem – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-0007067/1 
k akci „Horažďovice, Okružní, 2 RD – kabel NN“ mezi městem Horažďovice (budoucí strana povinná) 
a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín v zastoupení společnosti ProjektEl s.r.o., 
Masarykova 436, Klatovy (budoucí strana oprávněná) a pověřuje starostu města podpisem – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje  podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu …………………….. a 
……………….na adrese Palackého 877, Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje  výběrové řízení na odprodej bytové jednotky č. 878/1 Palackého ulice v Horažďovicích na 
st.p.č. 1069/1 a st.p.č. 1069/2 v k.ú. Horažďovice a spoluvlastnického podílu 639/12381 na 
společných částech domu a st.p.č. 1069/1 a st.p.č. 1069/2 v k.ú. Horažďovice za minimální kupní 
cenu ve výši 575.100 Kč a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. bere na v ědomí  výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 39, Ševčíkova ulice, Horažďovice 
(prodejna textilu) podanou panem Ladislavem Dolívkou, Hollarova 956, Horažďovice. Nájemní vztah 
skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty ke dni 29.02.2012 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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10. pov ěřuje  MěÚ, odbor investic rozvoje a majetku města realizací výběrového  řízení se zájemci, kteří 
písemně projevili zájem o pronájem nebytového prostoru - garáže č. 11 v čp. 12, Mírové náměstí, 
Horažďovice obálkovou metodou za minimální cenu 457,90 Kč/m2/rok + DPH – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. souhlasí  s podnájmem části nebytových prostor (společenská místnost) v domě čp. 1061, Palackého 
ulice, Horažďovice  Mgr. Renatě Macounové za účelem cvičení na dobu  neurčitou  s  podmínkou, že  
budou  respektována  ustanovení  nájemní  smlouvy  ze dne 30.04.1999 a bude doložena podnájemní 
smlouva na dobu neurčitou mezi Oblastní charitou Horažďovice a Mgr. Renatou Macounovou jako 
příloha k platné nájemní smlouvě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

12. v záležitosti nájmu bytu schvaluje  :  

a) splátkový kalendář pod ztrátou  výhody splátek s ………………., nájemcem bytu č. …, 
……………………., ………………. na  úhradu dlužného nájemného ve výši 1.000 Kč/měsíc vždy 
k 25. dni běžného kalendářního měsíce, poprvé v prosinci 2011, zároveň bude placeno  běžné 
měsíční nájemné  

b) prodloužení nájmu bytu č. …, ………………., Horažďovice  nájemci  …………………..  na  dobu  
určitou od  01.12.2011 do  31.05.2012 za nájemné 39,97 Kč/m2. Nájemce bude řádně hradit 
splátky dle schváleného splátkového kalendáře pod ztrátou výhody splátek na úhradu  dlužného 
nájemného ve výši minimálně 1.000 Kč/měsíc vždy k 25. dni běžného kalendářního měsíce, 
poprvé v prosinci 2011, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné 

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

13. schvaluje  prodloužení nájmu bytu č…, ………………….., Horažďovice  ………………. na dobu 
určitou od 01.01.2012 do 30.06.2012 za nájemné 39,97 Kč/m2. Nájem bytu bude opětovně 
prodloužen v případě, že k 30.06.2012 nebude dluh na nájmu a bude uhrazen v plné výši poplatek 
z prodlení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic,  rozvoje  a  majetku  města  

14. schvaluje  dle Čl. 6 Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Horažďovice pronájem bytu č.  
(2+1/I.kat.),……………, Horažďovice ………… a …………………………..,………………Horažďovice 
s platností od 01.05.2012 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 investic, rozvoje a majetku města 

15. v návaznosti na usnesení  51. jednání RM/bod č. 26 ze dne 27. 8. 2009 schvaluje  dodatek č. 1 
k nájemní smlouvě, tzv. opakovaný pronájem bytu č. .., ………………., Horažďovice 
…………,…………………., Horažďovice na dobu dalších dvou let, s platností od 08.12.2011 do 
07.12.2013 za nájemné 35,74 Kč/m2 a pověřuje starostu města podpisem dodatku – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města a MěÚ, odbor kanceláře starosty  

16. doporu čuje ZM  schválit pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012: 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 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, finanční odbor  

17. doporu čuje  ke schválení ZM vyřazení zmařených investic z účetní evidence nedokončeného 
dlouhodobého hmotného majetku  v celkové hodnotě 377.350 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, finanční odbor  

18. doporu čuje ZM  schválit vyřazení ostatního nehmotného investičního majetku  v celkové pořizovací 
ceně 536.798 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

19. v záležitosti úhrady dluhu za odebrané dříví:  
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a) bere na v ědomí  Uznání závazku Zdeňka Pelcmana,  IČ: 47330110, Hlinice 250, 382 81 
Besednice   z titulu nezaplacení za dodávku smrkové kulatiny a surových kmenů smrkových  ve 
výši  218.758 Kč 

b) doporu čuje ZM  schválit Dohodu o splacení dluhu  se Zdeňkem Pelcmanem, IČ 
47330110, Hlinice 250, 382 81 Besednice k úhradě nezaplacené faktury  (65.758 Kč) v  
měsíčních splátkách počínaje měsícem prosinec 2011, a to pod ztrátou výhody splátek   a  
pověřuje starostu města podpisem 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

20. schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu ze dne 21.10.1996 uzavřené mezi městem 
Horažďovice (pronajímatel) a TJ Sokol Veřechov (nájemce)  k 31.12.2011 a pověřuje starostu města 
podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

21. v záležitosti plynové kotelny v Aquaparku schvaluje :  

a) pronájem nebytového prostoru – plynové kotelny Sportovní ul. 1052, Horažďovice  společnosti 
Bytservis Sušice s.r.o., Příkopy 86,  Sušice  na dobu neurčitou s platností od 01.01.2012 
s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 600 Kč/m2/rok a pověřuje 
starostu města podpisem  

b) mandátní smlouvu mezi městem Horažďovice (mandatář) a společností Bytservis Sušice s.r.o., 
Příkopy 86, Sušice (mandant) k zajištění provozu a údržby tepelného zdroje Sportovní ul. 1052, 
Horažďovice na dobu neurčitou s platností od 01.01.2012 s šestiměsíční výpovědní lhůtou za 
cenu ve výši 1.200 Kč/rok  a pověřuje starostu města podpisem 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

22. doporu čuje ZM  schválit bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku – mobilní 
buňky v hodnotě 30.650 Kč do vlastnictví příspěvkové organizace Křesťanská mateřská škola 
Horažďovice, Jiřího z Poděbrad 724 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

23. v záležitosti provozování pouti schvaluje :  

a) smlouvu o užívání veřejného prostranství dle oddílu III Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 o 
místních poplatcích mezi městem Horažďovice a panem Vlastimilem Lagronem k provozování 
pouťových atrakcí  a pověřuje starostu města podpisem  

b) smlouvu o užívání veřejného prostranství dle oddílu III Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 o 
místních poplatcích   mezi městem  Horažďovice  a panem Vlastimilem Lagronem k umístění 
stánků v době konání pouti a pověřuje starostu města podpisem  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

24. bere na v ědomí  požadavek na osvětlení  scény hotelu Prácheň a akustické  úpravy jeviště a 
vzhledem k výdajové stránce rozpočtu roku 2012 bude město Horažďovice usilovat o získání dotace 
z Plzeňského kraje na realizaci projektu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, OPPŠK  

25. schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.500 Kč Mateřskému centru Dráčkov 3 o.s. na 
částečnou  úhradu nákladů  na elektrickou energii v letošním roce. O příspěvek na vysavač lze 
požádat v příštím roce v rámci poskytování příspěvků z rozpočtu města Horažďovice na kulturní a 
sportovní činnost v roce 2012 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

26. schvaluje  smlouvu o půjčce mezi městem Horažďovice a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše 
v Klatovech na zapůjčení části Chanovického  betléma na adventní staročeský jarmark dne 
17.12.2011  a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  

27. schvaluje darovací smlouvu  mezi městem Klatovy (dárce) a městem Horažďovice (obdarovaný)  o 
předání informačního boxu – infoboxu pořízeného v rámci projektu  Přeshraniční informační systém a 
pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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28. jmenuje  na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů členy školské 
rady za zřizovatele – Jan Buriánek, Blanka Jagriková, Bohuslava Kodýdková pro Školskou radu při 
ZŠ Komenského ul. a ZŠ Blatenská ul. a bere na vědomí zápis o průběhu a výsledku voleb do 
Školské rady při ZŠ Komenského ul. 211 a ZŠ Blatenská ul. 540 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK  

29. souhlasí  s  uzavřením Křesťanské MŠ v době od 23.12.2011 do 02.01.2012 a MŠ Loretská v době 
od  23.12.2011 do 30.12.2011 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

30. na základě žádosti ředitelky MŠ Loretská vyjad řuje předchozí souhlas k přijetí věcných darů -  
pomůcek, a to 2 ks posilovací lavice (1 ks 4.390 Kč), molitanové kostky v hodnotě 8.856 Kč od firmy 
EUROBYT PLUS Velký Bor – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

31. souhlasí s vyřazením telefonní ústředny v Křesťanské MŠ v pořizovací hodnotě 39.674 Kč a telefonní 
ústředny v MŠ Loretská v pořizovací hodnotě 7.564 Kč formou likvidace – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

32. 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 Alenou Ledvinovou, Tyršova, 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

33. schvaluje   odměny (dle předloženého návrhu) ředitelkám mateřských škol Bc. Marii Sládkové, Mgr. 
Aleně Průchové a ředitelkám základních škol Mgr. Marcele Šmrhové, Mgr. Jaroslavě Šimkové 
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  ve  znění  pozdějších  předpisů   –  za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

34. schvaluje  poskytnutí darů pro jmenované členy (uvedené v příloze)  JPO SDHO Horažďovice 
v celkové výši 10.000 Kč za provedené zásahy (požáry, technické havárie a dopravní nehody) během 
roku 2011 – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

35. schvaluje  poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč předsedkyni kulturní komise ………………….. 
a poskytnutí finančního daru členům komise zástupců částí obce:  ………………….. ve výši 500 Kč, 
………………….. ve výši 500 Kč, ………………………… ve výši 500 Kč, …………………… ve výši 
500 Kč,  ……………………..  ve výši 500 Kč, ………………………. ve výši 500 Kč, ………………… ve 
výši 500 Kč –  za realizaci usnesení zodpovídá  místostarosta města Jan Buriánek  

36. doporu čuje ZM  vzít na vědomí zprávu zpracovanou organizační složkou města Technické služby 
týkající se  ekonomického výhledu rozvoje městských lesů –  za realizaci usnesení zodpovídá  
místostarosta města Jan Buriánek  

37. schvaluje  smlouvu o deponování archivních a matričních mikrofilmů získaných při digitalizaci v rámci 
projektu Prácheňsko digitálně mezi městem Horažďovice a Národní knihovnou ČR  a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna  

38. doporu čuje ZM schválit  darovací smlouvu mezi městem Horažďovice (dárce) a Dětským domovem 
Kašperské Hory, Náměstí 146,  Kašperské Hory (obdarovaný) na poskytnutí daru ve výši 21.513 Kč 
(výtěžek ze Dne pro dětskou knihu) – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská 
knihovna 

39. souhlasí s pořádáním akce rozdávání betlémského světla a postavení tee-pee na náměstí 
v Horažďovicích dne 23.12.2011 v době od 14:00 do 17:00 hod. – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK  

40. schvaluje  změnu účelu příspěvku na veřejnou hudební zkušebnu provozovanou o.s. PROHD na 
úhradu připojení odběrného zařízení k distribuční  soustavě (původně určeno na platbu elektrické 
energie) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

41. schvaluje  rozšíření účelu příspěvku města pro skautskou skupinu Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Prácheň Horažďovice (původně na nákup velkého hangáru, nyní o rozšíření na nákup 
řeziva) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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42. rozhodla  o přijetí nabídky společnosti EKOEKO, s.r.o., Senovážné náměstí 1, České Budějovice na 
zhotovení zadávací projektové dokumentace „Horažďovice Předměstí – kanalizace“ ve výši 135.000 
Kč + DPH, schvaluje příslušnou smlouvu a dílo a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

43. schvaluje  Směrnici č. 3/2011 k provedení inventarizací – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, 
finanční odbor   

44. schvaluje  pořízení 10 ks knih Hrady, zámky a tvrze, které přežily rok 2000 – Plzeňský kraj za cenu 
499 Kč/1 ks k propagačním účelům – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kancelář starosty  

45. schvaluje  dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1/2006 na zpracování územního plánu města 
Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
výstavby a územního plánování  

46. doporu čuje ZM  schválit  program 8. zasedání ZM dne 07.12.2011, navrhuje ověřovatele: Ing. 
Miloslava Chlana a Ing. Miroslavu Makrlíkovou  a návrhovou komisi: Ing. Josefa Řáhu a Ing. Michaela 
Formana – za realizaci usnesení zodpovídá  místostarosta města  

47. schvaluje  termín další schůze RM: 32. schůze dne 19.12.2011 v 15:00 hodin v  kanceláři starosty  
města a dne 19.12.2011 v 18:00 hodin 9. jednání ZM v zasedací místnosti MěÚ  

 

 

 

 

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

 
 


