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Město Horažďovice
Usnesení 

z  38.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
 dne  16.04.2012

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   37. schůze  
RM  dne 26.03.2012 

2. neschvaluje záměr odprodeje části p.č. 2759/18 a části p.č. 2681/3 v k.ú. Horažďovice a souhlasí 
s tím, že si žadatel na své náklady může opravit stávající zpevněné povrchy před domem čp. 295 
Nábřežní ulice v Horažďovicích s podmínkou, že při případném provádění investiční akce ze strany 
města Horažďovice bude zpevněná plocha odstraněna bez nároku na náhradu – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

3. z důvodu nepřijetí nabídky na prodej bytové jednotky 877/11 do 27.03.2012 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 247.100 Kč a pověřuje MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

4. schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a …………….., ………….., 
……………………. (nájemce) na pronájem p.č. 832/70 v k.ú. Horažďovice od 01.05.2012 na dobu 
neurčitou za cenu 1 Kč/rok a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

5. schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Petrem Bednarikem, IČ: 
49209639, Komenského 666, Horažďovice (nájemce) na pronájem p.č. 1181/6 v k.ú. Horažďovice od 
01.05.2012 za cenu 1.600 Kč/ha a pověřuje starostu města podpisem  – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

6. schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a společností OSEVA Seeds 
s.r.o., IČ: 48040924, Komenského 1028, Horažďovice (nájemce) na pronájem pozemků v k.ú. Zářečí 
u Horažďovic, k.ú. Babín u Horažďovic, k.ú. Horažďovice dle návrhu od 01.05.2012 za cenu 1.600 
Kč/ha na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. v záležitosti ukončení nájemních smluv – LV č. 1760, 1689 schvaluje: 

a) Dohodu o ukončení nájemní smlouvy k datu 31.03.2012 mezi městem Horažďovice (nájemce) a 
……………………, ………………………, ………………………., …………………….., 
………………….. (pronajímatelé) k části pozemků p.č. 2408/1, p.č. 2476/5 v k.ú. Zářečí u 
Horažďovic a pověřuje starostu města podpisem

b) Dohodu o ukončení nájemní smlouvy k datu 31.03.2012 mezi městem Horažďovice (nájemce) 
a…………………., ………………………, ………………………., ………………………… 
(pronajímatelé) k části pozemků p.č. 1073/2, p.č. 2408/3 v k.ú. Zářečí u Horažďovic a pověřuje 
starostu města podpisem

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
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8. schvaluje úplnou uzavírku provozu na místní komunikaci ulice Loretská v Horažďovicích, v úseku dle 
doložené situace, z důvodu konání sportovní akce „Mladý záchranář“ dne 29.05.2012 v době od 
07:30 do 14:00 hodin s tím, že akce bude dostatečně zajištěna poučenou a vybavenou pořadatelskou 
službou a během konání akce bude umožněn vjezd vozidlům IZS – za realizaci usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

9. schvaluje úplnou uzavírku provozu na místní komunikaci ulice Prácheňská v Horažďovicích, v úseku 
dle doložené situace, z důvodu provádění restaurátorských prací na Jihovýchodní bráně v období od 
15.04.2012 do 31.08.2012 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

10. schvaluje zvláštní užívání místní komunikace – chodníku na Mírovém náměstí v Horažďovicích,
v úseku dle doložené situace, z důvodu opakovaného zřízení předzahrádky u cukrárny v čp. 11 
v období od 01.05.2012 do 30.09.2012  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

11. schvaluje zvláštní užívání místní komunikace – parkoviště p.č. 2694/9 v k.ú. Horažďovice, 
Strakonická ulice v Horažďovicích, v úseku dle doložené situace, z důvodu umístění předzahrádky 
před čp. 186 hospoda U Hlaváčků od 01.05.2012 do 30.09.2012 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

12. schvaluje zvláštní užívání místní komunikace – chodníku v ulici Ševčíkova v Horažďovicích, v úseku 
dle doložené situace, z důvodu umístění přenosného prodejního zařízení u prodejny květinářství v čp.  
26 do 31.12.2012 s tím, že umístění zařízení vyhoví všem hlediskům, které posuzuje Policie ČR – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic,  rozvoje  a  majetku  města 

13. v záležitosti uložení podzemního komunikačního vedení:

a) souhlasí s uložením podzemního komunikačního vedení do pozemků města parc. č. p.  1153/4, 
1153/9, 1156/1, 1156/21, 1156/19, 1156/18, 1156/16, 1156/15, 1161/2, 2790/3, 1160/5, 2790/4, 
2790/2 a 2780/2 v k. ú. Horažďovice

b) schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Horažďovice a 
společností Šumavanet, s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice a pověřuje starostu města 
podpisem 

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

14. schvaluje změnu plánovaného řadového domku „L“ v ulici Nad Nemocnicí v Horažďovicích 
přístavbou dřevěné pergoly 5x3 m k severozápadnímu průčelí dle žádosti  …………………… – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. v záležitosti stavby „most ev.č. 17214-1 Horažďovice“: 

a) souhlasí s realizací stavby „most ev.č. 17214-1 Horažďovice“

b) schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi 
městem Horažďovice a Plzeňským krajem jednajícím Správou a údržbou silnic Plzeňského 
kraje, Škroupova 18, Plzeň a pověřuje starostu města podpisem 

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

16. schvaluje záměr rekonstrukce části rozvodů NN v ulici Nábřežní v Horažďovicích za podmínky, že 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín zajistí na své náklady projektovou dokumentaci a 
příslušná povolení vyvolané přeložky vedení místního rozhlasu – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

17. rozhodla o přijetí nabídky Ing. Petra Meduny, Komenského 698, Horažďovice na vypracování 
projektové dokumentace a zajištění související inženýrské činnosti stavby „Změna užívání skladu na 
umístění náhradního zdroje pro stanici HZS Horažďovice“ ve výši 19.200 Kč. Zhotovitel není plátcem 
DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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18. neschvaluje stavební úpravy ve dvoře MěÚ Horažďovice za účelem zpřístupnění sklepního okna 
domu čp. 41 dle žádosti ………………………. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

19. bere na vědomí dopis ……………………. týkající se vyhlášky záplavového území Otava v říčním km 
72,762 – 72.958 v Horažďovicích. Rada města Horažďovice uvádí, že se rozhodla objednat 
oponentní posudek na systém protipovodňových opatření v Horažďovicích a v souvislosti s výsledkem 
tohoto posudku zaujme stanovisko k stávajícím hranicím aktivní záplavové zóny – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

20. odkládá rozhodnutí týkající se záměru odprodeje bývalého areálu Grammer ve veřejném výběrovém 
řízení, kde jediným kritériem pro vítěze bude nabídnutá cena a  ukládá MěÚ, odboru investic, rozvoje 
a majetku připravit přehled příjmů a výdajů spojených s areálem Grammer (skutečnost za období 
2011 a předpoklad 2012) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

21. schvaluje dle § 711 odst. 2 písm. b) Občanského zákoníku výpověď z nájmu bytu ………………….,
nájemci bytu č. .., …………………., …………………….. s tříměsíční 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 dle § 711 odst. 2 písm. b) Občanského zákoníku výpověď z nájmu bytu ………………….,
nájemci bytu č. .., ……………………, ………………………….. s tříměsíční 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  

23. v záležitosti žádosti o prominutí poplatku z prodlení: 

a) neschvaluje prominutí poplatku z prodlení z dlužného nájemného ………………, 
……………………, ………………….

b) schvaluje splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek s ……………………., nájemcem bytu 
č. …,  …………………….., …………………….  na   úhradu   příslušného poplatku z prodlení 
z dlužného nájmu ve výši 1.000 Kč/měsíc vždy k 25. dni běžného kalendářního měsíce, poprvé 
v květnu  2012, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné

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

24. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .., ……………………, …………………. mezi 
městem Horažďovice a ……………….., ………………, ……………….. ke dni 30.06.2012 a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

25. schvaluje prodloužení nájmu  bytu č. .., …………………., ……………. p.  …………………. na dobu 
určitou od 01.04.2012 do 30.06.2012 za nájemné  39,97 Kč/m2 za podmínky, že nejpozději do 
30.04.2012 uhradí nájemce splátku za měsíc březen 2012 ve výši 2.500 Kč a doloží potvrzení o 
úhradě běžného nájmu za měsíce únor, březen 2012. Nájemce bude i nadále řádně hradit splátky dle 
schváleného splátkového kalendáře pod ztrátou výhody splátek na úhradu dlužného nájemného a 
příslušného poplatku z prodlení ve výši minimálně 2.500 Kč/měsíc vždy k 25. dni běžného 
kalendářního měsíce, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

26. schvaluje prodloužení nájmu bytu č. .. , ……………………, ……………………. nájemci 
…………………… na dobu určitou  od  01.04.2012 do 30.06.2012 za podmínky, že nejpozději do 
30.04.2012 bude uhrazena dlužná splátka dle schváleného splátkového kalendáře za měsíc březen 
2012 ve výši 2.036 Kč. Nájemce bude dále  hradit 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 
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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  

27. schvaluje prodloužení nájmu  bytu č. …, ………………, …………………. nájemci …………………..
na dobu určitou od 01.04.2012 do 30.06.2012 za nájemné  39,97 Kč/m2. Nájemce bude řádně hradit 
splátky dle schváleného splátkového kalendáře pod ztrátou výhody splátek na úhradu dlužného 
nájemného a příslušného poplatku z prodlení ve výši minimálně 2.000 Kč/měsíc vždy k 15. dni 
běžného kalendářního měsíce, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné. 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  

28. schvaluje prodloužení nájmu bytu č. .., …………………., ………………….. nájemcům ……… a 
…………. ………….. na dobu určitou od 01.04.2012 do 30.09.2012 za nájemné 39,97 Kč/m2. 
Nájemce bude řádně hradit splátky dle schváleného splátkového kalendáře pod ztrátou výhody 
splátek na úhradu dlužného nájemného, příslušného poplatku z prodlení a elektrické energie ve výši 
minimálně 2.500 Kč/měsíc vždy k 25. dni běžného kalendářního měsíce, zároveň bude placeno 
běžné měsíční nájemné – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

29. schvaluje prodloužení nájmu bytu č. .., ………………….., ………………… nájemci …………………
na dobu určitou od 01.05.2012 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 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

30. v bytových záležitostech:

a) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1/II. kat.), ………………, Horažďovice …………….., 
……………….. s platností od 01.05.2012 na dobu určitou do 30.09.2012 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

b) schvaluje pronájem bytu č. . (2+1/I. kat.), ………………., Horažďovice ………………, 
………………., ……………………. s platností od 01.05.2012 na dobu určitou do 31.12.2013 za 
nájemné 39,97 Kč/m2 valorizované vždy k 01.07. běžného kalendářního roku o míru inflace 
indexu ceny stavebních prací roku předchozího

c) schvaluje pronájem bytu č. . (2+1/I. kat.), …………………….., Horažďovice manželům …….a 
…………. ………….., ………………………, ………………… s platností od 01.05.2012 na dobu 
určitou do 31.12.2013 za nájemné 39,97 Kč/m2 valorizované vždy k 01.07. běžného 
kalendářního roku o míru inflace indexu ceny stavebních prací roku předchozího

d) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1/II. kat.), ……………, Horažďovice …………….., 
……………………., ……………….. s platností od 01.05.2012 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 

31. nesouhlasí s navýšením příspěvku na provoz sportovního areálu Lipky v roce 2012  a s prominutím 
splátky půjčky FK Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

32. schvaluje dodatek č. 2 přílohy č. 1  a přílohy č. 2 směrnice č. 1/2009 o finanční kontrole – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

33. bere na vědomí zprávu o provedených inventurách za rok 2011 – za realizaci usnesení zodpovídá
MěÚ, finanční odbor  
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34. schvaluje hlavní inventarizační komisi pro kalendářní rok 2012 ve složení předseda Dana 
Havránková, členové Jan Buriánek, Alena Čáňová a  14 dílčích inventarizačních komisí pro 
kalendářní rok 2012 dle přílohy a pověřuje starostu města jejich jmenováním – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

35. doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná 
vyhlášky 4/2010  o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní 
zařízení povolené Ministerstvem financí – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

36. souhlasí s posílením investičního fondu ZŠ Komenského ul. ve výši 57.072 Kč převodem 
z rezervního fondu příspěvkové organizace na nákup dlouhodobého hmotného majetku – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

37. v záležitosti pořádání koncertů sdružením Provoque o.s. v prostorách Parkánu a Skate parku 
v Horažďovicích:

a) schvaluje kulturní akce ve dnech 22.06.2012 v Parkánu, 05. – 07.07.2012 v Parkánu, 
17.08.2012 v Parkánu nebo Skate parku, 24.08.2012 v Parkánu, 25.08.2012 závody a večerní 
koncert v rámci sportovního víkendu, 01.09.2012 v Parkánu nebo Skate parku

b) neschvaluje kulturní akce pořádané v Parkánu a Skate parku Horažďovice v termínech 23.06., 
27.07., 28.07., 18.08.2012

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

38. v záležitosti reklamy při městských slavnostech schvaluje: 

a) smlouvu o reklamě mezi společností Elika, s.r.o., Strakonická 363, Horažďovice a městem 
Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem

b) smlouvu o reklamě mezi společností HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké 
Hydčice   a městem Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem

c) smlouvu o reklamě mezi společností ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice a městem 
Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

39. schvaluje umístění litinového kříže s kamenným podstavcem na hřbitově v Šumavské ulici 
v Horažďovicích a současně provedení renovace předmětného kříže a jeho umístění firmou 
Kamenictví Ladislav Srb Horažďovice, Blatenská 308 za cenu 3.850 Kč – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, správní odbor

40. nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 8.400 Kč na provoz Sdružení Linka bezpečí, 
občanské sdružení, Ústavní 91/95, Praha 8 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví  

41. bere na vědomí zápis z jednání Bezpečnostní komise ze dne 07.03.2012 

42. schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna a pověřuje starostu města 
podpisem (předmětem je získání knih české produkce ve výši 7.200 Kč) – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Městská knihovna 

43. schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a o. s. Buchty a Loutky na divadelní představení 
„Anča a Pepík“ v rámci Dne pro dětskou knihu dne 02.12.2012 ve 14 hod. a pověřuje starostu města 
podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna 

44. v záležitosti sečení travnatých ploch v obcích Třebomyslice a Horažďovická Lhota schvaluje:

a) smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a Sborem dobrovolných hasičů Třebomyslice a 
pověřuje starostu města podpisem 
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b) smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a Sborem dobrovolných hasičů Horažďovická Lhota a 
pověřuje starostu města podpisem 

      –  za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 

45. odkládá rozhodnutí o uzavření smlouvy o krátkodobé spolupráci mezi městem Horažďovice  a  spol. 
Telefónica Czech Republic, a.s.,  se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2 na propagaci 
AQUAPARKU  Horažďovice do upřesnění podmínek navrhované smlouvy – za realizaci usnesení 
zodpovídá  místostarosta města

46. schvaluje návštěvu zástupců města Horažďovice ve spřáteleném švýcarském městě Heimbergu ve 
dnech 03.05. – 05.05.2012, schvaluje financování ve výši cca 35.000 Kč v rámci rozpočtové rezervy –
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK

47. schvaluje Pravidla pro čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven 
zajišťovaných městskou knihovnou Horažďovice v roce 2012 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, finanční odbor 

48. bere na vědomí zápis z jednání Komise pro vzdělávání a volný čas ze dne 03.04.2012

49. schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace 
Aquaparku Horažďovice“ uzavřené se společností  JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební 
společnost, a.s., Písecká 893, Strakonice, jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 
130.305 Kč + DPH  a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

50. v záležitosti návrhu změny č. 1 územního plánu Horažďovice:

a) bere na vědomí návrh zadání změny č.1 územního plánu města Horažďovice,  podněty, 
připomínky, změny a požadavky vzešlé od členů pracovní skupiny pro územní plán a 
zastupitelů města 

b) postupuje návrh zadání změny č. 1 včetně podnětů, připomínek, změn a požadavků  členům 
zastupitelstva města a pracovní skupině pro územní plán k vydání stanoviska 

           – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor výstavby a územního plánování 

51. bere na vědomí stížnost na rozhodnutí rady města týkající se pronájmu bytu (………….) a žádost o 
zajištění bezpečnosti v domě čp. .. , .. , … a konstatuje, že chování nájemníků, kteří se nastěhují do 
bytů nelze dopředu předjímat. V případě, že by došlo k narušování soužití s ostatními nájemníky,
bude město problém adekvátně řešit – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kancelář starosty 

52. v záležitosti vydání obecně závazné vyhlášky o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je 
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno: 

a) doporučuje Zastupitelstvu města vydat  obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví  
veřejně přístupná místa, na kterých bude provozování sázkových her, loterií a jiných 
podobných her zakázáno na území města Horažďovice  

b) ukládá: starostovi města připravit znění vyhlášky o zákazu provozu výherních hracích přístrojů 
na území města Horažďovice, a to tak, aby se vyhláškou realizovala maximální míra omezení 
hazardu podle kompetencí svěřených obci zákonem  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kancelář starosty 

53. bere na vědomí  informaci o návštěvě hejtmana Plzeňského kraje 

54. oznamuje  termín zasedání RM dne  09.05.2012 v 15:00 hod. 

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




