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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 45.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 10.10.2016 

 
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  ze  44. schůze RM 
ze dne 26.09.2016  

2. v záležitosti zhodnocení volných finančních prostředků a prostředků fondu městského muzea: 

a) schvaluje převést volné finanční prostředky ve výši 50 mil. Kč na J&T COMBI pro právnické 
osoby termínovaný vklad a investice do fondu J&T MONEY CZK ve vyváženém poměru J&T 
Banky, a.s., Pobřežní 14, Praha 8, IČO 47115378 

b) schvaluje zhodnotit finanční prostředky fondu městského muzea nákupem dluhopisů CPI 4,65 
%/2022, ISIN CZ0003502957 v objemu do 630.000 Kč, se splatností 06.11.2022. 
Administrátorem emise je J&T Banka, a.s., Pobřežní 14, Praha 8, IČO 47115378 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor   

3. schvaluje záměr budoucího pronájmu  kanalizace v místních částech města společnosti ČEVAK a.s. – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

4. provádí rozpočtové opatření č. 15/2016, kterým se zvyšují příjmy o 441.650 Kč a zvyšují výdaje 
o 441.650 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor   

5. schvaluje změnu ve složení  dílčích inventarizačních komisí  pro kalendářní rok 2016 dle přílohy a 
pověřuje starostu města  jmenováním nových členů – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční 
odbor   

6. bere na vědomí výpověď smlouvy o umístění reklamního zařízení ve Smetanově ulici v Horažďovicích 
podanou nájemcem Miroslav Vondryska, IČO 14731258, Loretská 870,  Horažďovice. Nájemní vztah 
skončí ke dni 31.12.2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor   

7. schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 1483/14 trvalý travní porost o výměře cca 2 400 m2, části 
p.č. 1480/6 ostatní plocha zeleň o výměře cca 400 m2, p.č. 1483/1 trvalý travní porost o výměře 1 005 m2, 
části p.č. 1484/35 trvalý travní porost a části p.č. 1484/14 ostatní plocha v k.ú. Horažďovice  za účelem 
výstavby objektu služeb, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města vyhotovením 
geometrického plánu na oddělení pozemků a zveřejněním záměru odprodeje pozemků – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a majetku města   

8. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce a revitalizace Mírového 
náměstí v Horažďovicích – I. etapa“ uzavřené se společností  Šumavské vodovody a kanalizace, a.s., Čs. 
Legií 37, Klatovy, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a majetku města  

9. v záležitosti akce „Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská, Horažďovice“: 

a) schvaluje záměr akce 

b) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(objednatel) a Ing. arch. Michalem Rosteckým, Dukelská 481, Strakonice, IČO: 88552683 
(zhotovitel), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace za nabídkovou cenu 
95.500 Kč (neplátce DPH) a jednotkovou cenu 200 Kč/hod (neplátce DPH) a 300 Kč/cesta 
(neplátce DPH) za výkon autorského dozoru projektanta 
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c) schvaluje zařazení akce do návrhu rozpočtu na rok 2017, případně do návrhu rozpočtového 
provizória 

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

10. v záležitosti akce „Oprava průsaku hráze rybníku Žebrák“: 

a) schvaluje záměr akce 

b) schvaluje nabídku společnosti KOŠÁN spol. s r.o., Volenice 10 na realizaci opravy za 
nabídkovou cenu 70.248,80 Kč bez DPH (85.001,05 Kč s DPH) a schvaluje příslušnou 
objednávku 

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

11. v záležitosti pozemku p.č. 169/1 v k.ú. Horažďovice schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy mezi 
městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) a ………… …………., …………….. , 
…………………  (nájemce) ke dni 30.09.2016 z důvodu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje žádost obce o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými 
s dotací MMR ČR týkající se nemovitosti čp. 148 Husovo náměstí a čp. 262 Mayerova ulice 
v Horažďovicích, pověřuje  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města podáním žádostí včetně příloh – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku z programu Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve výši 60.000 Kč na obnovu nemovité 
kulturní památky – kapličky v Horažďovické Lhotě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

14. v záležitosti smluvního nájemného u bytů schvaluje pro období od 01.01.2017 do 31.12.2017 poskytnutí 
slevy u smluvního nájemného ve výši: 

a) 5,80 Kč/m2/měsíc  pro byty v základní kvalitě (bývalá II. kategorie) v čp. 4, 11, 68, 105, 155, 268, 
535, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 710, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 718, 
719, 720, 721, 722 

b) 6,71 Kč/m2/měsíc  pro byty ve snížené kvalitě (bývalá III. kategorie) 

Podmínkou poskytnutí uvedené slevy je, že nájemce nedluží městu Horažďovice nájemné a úhrady za 
plnění poskytovaná s užíváním bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

15. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. .. (2+1), ………………….., Horažďovice na dobu dvou let 
s platností od 01.11.2016 na dobu určitou do 31.10.2018 za nájemné  40,09 Kč/m2 ………….. …………., 
……………………… , ……………..  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

16. odkládá rozhodnutí týkající se výpovědi z nájmu bytu ………….. …………, nájemkyni bytu č. ., 
………………….,  Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

17. v záležitosti vyřazení majetku příspěvkových organizací: 

a) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem vyřazení majetku ZŠ 
Komenského v celkové pořizovací hodnotě 208.070 Kč, z toho drobného dlouhodobého 
hmotného majetku ve výši 184.838 Kč a drobného dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 
23.232 Kč  

b) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Blatenská v celkové pořizovací hodnotě 124.103 Kč 

c) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku MŠ Loretská v celkové pořizovací hodnotě 40.731 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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18. schvaluje úpravu finančního plánu na rok 2016 u příspěvkové organizace MŠ Loretská:  

a) zařazuje pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (lehátka, lůžkoviny a úložné skříně) 
do maximální výše 50.000 Kč 

b) vyřazuje položku oplocení zahrady 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

19. schvaluje podání žádosti o dotaci z programu DISPOZIČNÍ FOND Program přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko CÍL EÚS 2014-2020 na kulturní akci Slavnosti Kaše 2017 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

20. souhlasí s poskytnutím dotace a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 2.500 Kč 
na sociální službu raná péče, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

21. odkládá rozhodnutí v  záležitosti kácení zeleně:  

a) 2 ks lípy na nádvoří radnice na parcele č. 146/2 a 147/1 v k. ú. Horažďovice 

b) 5 ks hrušní, 4 ks borovice, 3 ks smrku, 3 ks modřínu, 1 ks lípy a 3 ks bříz na sídlišti Blatenská na 
parcele č. 1156/1 a 1156/18 v k. ú. Horažďovice  

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

22. v záležitosti jednání RM a ZM  schvaluje:  
  termíny jednání RM:    24.10.2016 ve 14:00 hod. 
    07.11.2016 ve 14:00 hod. 
    28.11.2016 ve 14:00 hod. 
    12.12.2016 ve 14:00 hod. 
    19.12.2016 ve 14:00 hod. 

           termín jednání ZM:  12.12.2016 v   18:00 hod. 

 
 

 

 

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

            starosta města                    místostarostka města    

 

 

 

 

 


