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Město Horaž ďovice  
Usnesení  

z  35.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne  20.02.2012  

 
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  34. schůze  
RM  dne 30.01.2012  

2. v záležitosti rekonstrukce Mírového náměstí doporu čuje ZM  :  

a) schválit změnu záměru projektu rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích, 
tj. schvaluje zachovat Mírové náměstí ve stávající architektonické podobě, 

b) revokovat usnesení z  20. zasedání zastupitelstva města  dne  25.03.2010 bod č. 6a) a 6b), 
kterým byla schválena studie Martina Kožnara – Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí 
v Horažďovicích 

c) pověřit radu města dalším postupem vedoucím k realizaci projektu Rekonstrukce  a revitalizace 
Mírového náměstí ve stávající architektonické podobě  

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

3. schvaluje  pozastavení prací na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a pro 
realizaci díla „Domov pro seniory Horažďovice“ do doby rozhodnutí o zajištění finančních zdrojů, a  
popř. nalezení soukromého investora a pověřuje odbor IRM projednáním smluvních podmínek 
pozastavení prací se zhotovitelem projektu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

4. souhlasí s vypouštěním části dešťových vod z kolejiště nádraží Horažďovice – Předměstí do stávající 
kanalizační stoky na pozemku p. č. 2189/13 v k. ú. Horažďovice dle žádosti SŽDC, s.o. zastoupené 
společností Projekt servis, s.r.o., Mezitraťová 137, Praha 9 za podmínky, že v dalším stupni 
projektové dokumentace bude odboru IRM před podáním žádosti o stavební povolení doložen 
hydrotechnický výpočet – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

5. souhlasí s umístěním středního zdroje znečištění ve smyslu § 17 odst. 1. písm. e) vyhl. č. 205/2009 
Sb. v aktuálním znění a umístěním stavby Bioplynové stanice Horažďovice na pozemcích parc. č. 
1907/44, st. 1054/4, 1907/54, 1910/10, 1910/2, 1910/14, 1907/53, 1910/16, 1907/1, 1907/15 v k. ú. 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. z důvodu nepřijetí nabídky na prodej bytové jednotky 877/11 do 08.02.2012  schvaluje   výběrové 
řízení na prodej bytové jednotky č. 877/11 Palackého ulice v Horažďovicích na st.p.č. 1069/1 a st.p.č. 
1069/2 a spoluvlastnického podílu 353/12381 na společných částech domu 877 a 878 a st.p.č. 
1069/1, st.p.č. 1069/2 v k.ú. Horažďovice za minimální cenu 282.400 Kč, pověřuje MěÚ odbor 
investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. do doby realizace záměru  tzv. malého obchvatu  neschvaluje  záměr odprodeje pozemku p.č. 2756/1 
v k.ú. Horažďovice – Plzeňská ulice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  
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8. schvaluje  záměr prodeje pozemku p.č. 1768/2 ostatní plocha neplodná půda o výměře 123 m2 v k.ú. 
Horažďovice a pověřuje odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru prodeje – za 
realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

9. neschvaluje  záměr prodeje pozemku p.č. 1210/1 trvalý travní porost o výměře 5 388 m2, části p.č. 
1209 PK v k.ú. Veřechov ……………………. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

10. schvaluje  nájemní smlouvu s Jiřím Doubkem, Horažďovice na pronájem  pozemků p.č. 914/4 ostatní 
plocha o výměře 5 767 m2, p.č. 1782/35 trvalý travní porost o výměře 2 536 m2, p.č. 1819 trvalý travní 
porost o výměře 5 417 m2, p.č. 1829 trvalý travní porost o výměře 7 637 m2, p.č. 1837/8 trvalý travní 
porost o výměře 5 191 m2, p.č. 1837/9 trvalý travní porost o výměře 6 807 m2 v k.ú. Horažďovice za 
cenu 800 Kč/ha na dobu neurčitou od 01.03.2012 a pověřuje starostu města podpisem  – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem p.č. 1181/6 v k.ú. Horažďovice mezi 
městem Horažďovice (pronajímatel) a …………………………. (nájemce) k datu 31.01.2012 a 
pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

12. schvaluje  smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje pro zřízení VN 
přípojky pro Domov pro seniory a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic,  rozvoje  a  majetku  města  

13. schvaluje  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-0007627 
k akci „Horažďovice, Předměstí p.č. 1248 – kNN“ a prohlášení vlastníka pozemku mezi městem 
Horažďovice (budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8,  Děčín – 
Podmokly v zastoupení společností Elektrostav Strakonice, s.r.o. Písecká 283, Strakonice (budoucí 
strana oprávněná) a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. schvaluje  ve veřejném zájmu smlouvu o  zřízení věcného břemene číslo IE-12-0001869/001 k akci 
„Horažďovice, Okružní, garáže - kNN“  mezi městem Horažďovice (strana povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s. Teplická 874/8,  Děčín – Podmokly v zastoupení na základě plné moci společností 
SEG s.r.o. se sídlem Skladová 1843/4, Plzeň (strana oprávněná) a pověřuje starostu města podpisem 
– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

15. rozhodla  o přijetí cenové nabídky společnosti Václav Makovec – EUROBYT PLUS, Velký Bor 114, 
Horažďovice na „Výměnu otvorových výplní čp. 39 v Horažďovicích“ ve výši 556.838 Kč + DPH, 
schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem smlouvy – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

16. bere na v ědomí výpověď z nájmu nebytových prostor Mírové náměstí čp. 19,  Horažďovice (prodejna 
„vše za 39“) podanou nájemcem Boženou Hlavatou, Pod Malsičkou 592, Volyně a schvaluje ukončení 
nájemní  smlouvy dohodou ke dni 29.02.2012 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

17. schvaluje  pronájem nebytových prostor v čp. 19, Mírové náměstí,  Horažďovice Zdeňku Lipšanovi, 
V Ráji 768, Strakonice s platností od 01.03.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné je stanoveno ve výši 659,80 Kč/m2/rok a bude valorizováno vždy k 01.01. běžného 
kalendářního roku o míru inflace roku předchozího  –  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města   

18. pov ěřuje  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města realizací výběrového  řízení se zájemci, kteří 
písemně projevili zájem o pronájem nebytových prostor v čp. 39, Ševčíkova ulice, Horažďovice 
(kancelář Raiffeisen stavební spořitelny a.s.) obálkovou metodou za minimální cenu 900 Kč/m2/rok – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   
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19. schvaluje  – vratku nájemného ve výši  14.784 Kč  Ladislavu Dolívkovi, Ševčíkova ulice 39, 
Horažďovice  za období 3 let v důsledku neužívání  sklepních prostor s podmínkou, že bude 
převedena jako záloha na služby spojené s nájmem nebytových prostor  a vyúčtována nejpozději do  
30.04.2013 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

20. v záležitosti převodu nájmu bytu:  

a) schvaluje  ukončení nájmu bytu č. .., ……………., Horažďovice s nájemci …………………… 
dohodou ke dni 31.07.2012  

b) schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. . , ………………….., Horažďovice ………………. s 
platností od 01.08.2012 za stejných podmínek jako předchozí nájemce  

c) doporu čuje  Zastupitelstvu města vzít na vědomí Smlouvu o převodu práv a povinností k bytu č. 
7, Na Vápence 1076, Horažďovice 

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

21. schvaluje  pronájem bytu č. …, ………………….…, Horažďovice ……………………. na dobu určitou 
od 01.03.2012 do 31.05.2012 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. Nájem   
bytu   bude  opětovně  prodloužen  v   případě, že  k  31.05.2012 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   

22. schvaluje  dohodu o ukončení nájmu bytu č. .., ……………………, Horažďovice mezi městem 
Horažďovice a ……………., ………………., Horažďovice k  29.02.2012 a pověřuje starostu města 
podpisem  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

23. v bytových záležitostech:  

a) bere na v ědomí zápisy z bytových komisí ze dne 17.01.2012, 26.01.2012 a 14.02.2012 

b) schvaluje  dle Čl 3, odst. 3 Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Horažďovice 
zařazení  ………………………………………… do seznamu uchazečů 

c) schvaluje  pořadník na přidělování bytů 2+1  

1. …………………………………. 
2. …………………………………. 
3. …………………………………. 
4. …………………………………. 
5. …………………………………. 
6. …………………………………. 
7. …………………………………. 
8. …………………………………. 
9. …………………………………. 
10. …………………………………. 

  
d) schvaluje  pronájem bytu č. .. (3+1/I. kat.), ……………………, Horažďovice ……………….., 

……………………., ……………………  s platností od 01.03.2012 na dobu neurčitou za 
nájemné 40,85 Kč/m2 valorizované vždy k 01.07. běžného kalendářního roku o míru inflace 
indexu ceny stavebních prací roku předchozího, schvaluje dohodu o skončení nájmu 
stávajícího bytu ke dni 31.03.2012. Podmínkou, uzavření nájemní smlouvy na byt č. .., 
…………………… je uzavření dohody o skončení nájmu stávajícího bytu.  

e) schvaluje  pronájem bytu č. . (2+1/II. kat.), ……………….., Horažďovice, ……………………, 
………………….., …………………… s platností od 01.03.2012 na dobu určitou do 31.12.2013 
za nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy 5,80 Kč/m2  pro rok 2012. Nájemné bude 
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valorizováno vždy k 01.07. běžného kalendářního roku o míru inflace indexu ceny stavebních 
prací roku předchozího. 

f) schvaluje  pronájem bytu č. .. (2+1/II. kat.), ……………….., Horažďovice ………………….., 
……………….., ………………… s platností od 01.04.2012 na dobu určitou do 31.12.2013 za 
nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním  slevy 5,80 Kč/m2 pro rok 2012. Nájemné bude 
valorizováno vždy k 01.07. běžného kalendářního roku o míru inflace indexu ceny stavebních 
prací roku předchozího. 

g) schvaluje  pronájem bytu č.  .. (3+1/II. kat.), ……………….., Horažďovice …………………., 
…………………, …………………….. s platností od 01.04.2012 na dobu určitou do 31.12.2013 
za nájemné 36,14 Kč/m2. Nájemné bude valorizováno vždy k 01.07. běžného kalendářního 
roku o míru inflace indexu ceny stavebních prací roku předchozího. 

h) schvaluje  dohodu o skončení nájmu bytu č. .., …………………., Horažďovice s nájemcem 
……………………. ke dni  29.02.2012, schvaluje pronájem bytu č. .. (1+1/II.kat.), 
……………………., Horažďovice ……………………, …………………, …………… s platností 
od 01.03.2012 na dobu určitou do 31.12.2013 za nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy 
5,80 Kč/m2  pro rok 2012 valorizované 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   

24. doporu čuje ZM  schválit  cenu vody pro hospodářský rok 2012 – 2013 dle předloženého návrhu, tj. : 
vodné 21,82 Kč/m3, stočné 25,15 Kč/m3  a pevná složka v relaci roku 2011 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

25. schvaluje  odpisový  plán  dlouhodobého majetku města Horažďovice dle předloženého návrhu – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

26. doporu čuje ZM  schválit finanční příspěvek 168.210 Kč  Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 
obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

27. doporu čuje ZM schválit rozpočet dobrovolného svazku obcí Radina na rok 2012  tj. příjmy 305.000 
Kč, výdaje 305.000 Kč –  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

28. bere na v ědomí  vyúčtování pečovatelské služby za rok 2011 - čerpání rozpočtu, komentář k čerpání 
rozpočtu, výkaz střediska pečovatelské služby, přehled o aktivizačních činnostech – předložené 
Oblastní charitou Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor   

29. doporu čuje ZM  schválit rozpočet na rok 2012 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor   

30. souhlasí  s  předloženou smlouvou „Nájemní smlouva č. 21353“ mezi ZŠ Komenského 211 a firmou 
FACE UP, s.r.o., Pod Kotlářkou 3, Praha 5 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

31. schvaluje  dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městem Horažďovice (půjčitelem) a Základní 
školou a Základní uměleckou školou Horažďovice, příspěvková organizace a pověřuje starostu města 
podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

32. v záležitosti Horažďovické padesátky: 

a) souhlasí s použitím malého  nádvoří zámku a jeho pravého podloubí  jako místo startu a cíle 
pochodu ve dnech 25.-26.05.2012 

b) schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč na pořádání pochodu  

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

33. v  rámci spoluúčasti při konání XXIX. ročníku Západočeské oblastní přehlídky amatérského divadla: 

a) schvaluje  spolupráci OPPŠK při vypisování diplomů a dalších ocenění 
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b) schvaluje přijetí zástupců souborů, odborné poroty a hostů v sobotu 10.03.2012 (12:30 
hod. – 13:15 hod.) na radnici 

c) schvaluje  věnování hlavní ceny Horažďovické perly pro vítěze přehlídky 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

34. schvaluje  prezentaci nově zrekonstruovaného Aquaparku Horažďovice v regionální televizi ZAK při 
jeho znovuotevření (naplánováno na 07.05.2012) za nabídnutou cenu 12.000 Kč + 1.000 Kč 
dopravné bez DPH (v ceně je i zpracování formátu pro internetové stránky) – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

35. schvaluje  podání žádostí o grant na Plzeňský kraj na  financování: 

a) městských Slavností Kaše,  

b) výroby propagačních materiálů, 

c) opravy divadelní opony ve Veřechově  

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

36. schvaluje  podání a znění žádosti do programu Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského 
kraje pro rok 2012 v souvislosti s realizací akce „Obnova maleb v zámku v Horažďovicích“ a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

37. schvaluje  dodatky č. 65, 66, 67, 68, 69 ke smlouvě o komplexním zabezpečení likvidace 
komunálních odpadů pro město Horažďovice zpracované dle Návrhu cen na rok 2012 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor životního prostředí 

38. schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.500 Kč na provoz Střediska pro ranou péči 
Plzeň, o.p.s. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

39. schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč panu Jaroslavu Houdkovi,  
Komenského 748,  Horažďovice na provoz pojízdné prodejny v kalendářním roce 2012 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

40. schvaluje  odpovědi na podněty občanů v záležitosti kácení veřejné zeleně – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

41. v záležitosti kácení  zeleně schvaluje : 

a) kácení 1 ks jasanu na p.č. 120/3 v ul. Příkopy v Horažďovicích 

b) kácení 2 ks jasanů na p.č.178/2 v Loretské ul. v Horažďovicích  

c) neschvaluje kácení 3 ks kaštanů na p.č. 221/17 v Hollarově ul. v Horažďovicích, ukládá 
organizační složce Technické služby nejprve nechat kaštany posoudit odborníkem k  možnosti 
redukčního řezu, v případě nemožnosti redukčního řezu, souhlasí s pokácením    

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

42. schvaluje  změnu vstupného Městského muzea za přednášky 10 Kč, exkurze do terénu s výkladem 
20 Kč a praktické výukové programy 20 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Městské muzeum  

43. schvaluje zprávu o činnosti Městského muzea Horažďovice za rok 2011 – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Městské muzeum  

44. schvaluje  přidělení dvou hrobních míst (dvojhrob) žadatelce ………………………., …………………., 
……………….. na hřbitově v Šumavské ulici v Horažďovicích – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
správní odbor  
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45. souhlasí  s konáním farmářských trhů na stavební parcele č. 1/1 v k.ú. Horažďovice (zámecké 
nádvoří – atrium) každou sobotu počínaje 23.6.2012 a konče 25.8.2012,  s podmínkou, že rozmístění 
stánků bude vždy předem odsouhlaseno odborem PPŠK, paní Bučokovou – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

46. souhlasí   s podáním žádosti o dotaci Plzeňského kraje na akce:  

a) projekt Bezpečný povrch tělocvičny ZŠ Blatenská  předběžný rozpočet: 1.656.000 Kč, z toho 
žádaná dotace 900.000 Kč, podmínkou souhlasu s podáním žádosti o dotaci je, že 
dofinancování vlastními zdroji nepřekročí částku 500.000 Kč 

b) projekt Bezbariérový přístupový chodník k tělocvičně pro veřejnost (předběžný rozpočet: 
272.446 Kč, z toho žádaná dotace 272.446 Kč, vlastní zdroje 0 Kč) 

c) doporučuje ZM vyčlenit  v případě získání dotace na projekt „Bezpečný povrch tělocvičny ZŠ 
Blatenská“ v rozpočtu města potřebnou částku na dofinancování realizace projektu, nejvýše 
však 500.000 Kč 

 – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města  

47. doporu čuje  ZM schválit program 10. zasedání ZM a navrhuje schválit ověřovatele zápisu Karla 
Lukeše a Daniela Martínka a návrhovou komisi RNDr. Karla Maxu a Ing. Miloslava Chlana     

48. schvaluje  termíny zasedání RM 05.03.2012, 26.03.2012, 16.04.2012  v 15.00 hodin.  

 

 

 

 

 

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

 


