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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 46.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 24.10.2016 

 
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  45. schůze RM 
ze dne 10.10.2016  

2. schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (objednatel) 
a společností PREISWERT s.r.o., K. Němce 977, Horažďovice, IČO: 26372274 (zhotovitel), jejímž 
předmětem je „Výměna oken BD čp. 105, 929-930, Horažďovice“ za nabídkovou cenu 357.008 Kč bez 
DPH (410.559 Kč včetně DPH) a schvaluje zařazení akce do návrhu rozpočtu hospodářské činnosti na rok 
2017 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor  investic, rozvoje a majetku města  

3. schvaluje smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje  k provedení stavby 
„Horažďovická Lhota – kabelizace veřejného osvětlení“ mezi Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, 
p.o., Škroupova 18,  Plzeň a městem Horažďovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  
investic, rozvoje a majetku města  

4. schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce 
Strakonické ulice“ uzavřené s Ing. Danielou Škubalovou, U Bachmače 29, Plzeň, jehož předmětem je 
změna termínů plnění – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. neschvaluje zrušení druhé autobusové zastávky v Předměstí před čp. 463 a souhlasí s úpravou této 
zastávky dle varianty č. 2 v rámci projektu  „Horažďovice – Předměstí – bezpečnost pro chodce a cyklisty“ 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje pronájem   nebytových   prostor – skladu o výměře 20 m2,   Mírové náměstí 12, Horažďovice  
………. ………… , ………………. , …………….  s platností od 01.11.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou  za  nájemné  ve výši 300 Kč/m2/rok,  schvaluje příslušnou nájemní smlouvu – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje dle § 2232 OZ (zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník) výpověď  nájmu prostor sloužících 
k podnikání Mírové náměstí 4, Horažďovice (rychlé občerstvení) nájemcům Mahdi Sayyad Haghshomar, 
Pegah Teymourian, se sídlem T. G. Masaryka 21, Sušice, výpověď je bez výpovědní doby a nájem končí 
ke dni doručení výpovědi nájemcům – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

8. schvaluje splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  s  ………… ………………, nájemcem bytu č. 
….,  ………………….. , Horažďovice  na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění poskytovaná 
s  užíváním bytu a příslušného úroku z prodlení ve výši 1.000 Kč/měsíc vždy k  25. dni běžného  
kalendářního  měsíce, poprvé v říjnu 2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města  

9. schvaluje splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  s …………… ……………, nájemkyní bytu č. 
… , ……………….…., Horažďovice  na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění poskytovaná 
s  užíváním bytu a příslušného úroku z prodlení ve výši 1.200 Kč/měsíc vždy k  25. dni běžného  
kalendářního  měsíce, poprvé v listopadu 2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

10. schvaluje znovupřidělení – pronájem bytu č. .. (2+1), ……………….. , Horažďovice na dobu určitou od 
01.11.2016 do 31.01.2017 za nájemné 40,45 Kč/m2 ……………… …………….., …………….., 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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11. provádí rozpočtové opatření č. 16/2016, kterým se zvyšují příjmy o 73.510 Kč a zvyšují výdaje 
o 73.510 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

12. schvaluje změnu platového výměru Mgr. Martina Petruse, ředitele ZUŠ, s účinností od 01.11.2016 ve 
smyslu zákonného platového postupu – dle přílohy návrhu usnesení, a to v souladu se zákonem č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK  

13. schvaluje bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň ve dnech 23. a 24.11.2016 za účelem uspořádání 
hudebního divadelního představení „Čert a Káča“ podle opery Antonína Dvořáka divadla Minitheatre – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

14. schvaluje povolení akce Vánoční kamion Coca-Cola dne 04.12.2016 v čase 12:00-20:00 hod. na 
parkovišti U Hlaváčků a souhlasí s ambulantním prodejem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  

15. schvaluje smlouvu o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu formou 
koncertu výkonného umělce  KAMIL STŘIHAVKA AKUSTICKÉ TRIO  se vstupným ve výši 100 Kč a 
místem konání koncertu v Kulturním domě v Horažďovicích dne 24.03.2017 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

16. schvaluje Plán zimní údržby na období 01.11.2016 – 31.03.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Technické služby  

17. v záležitosti kácení zeleně schvaluje kácení 4 ks borovice, 2 ks smrku, 1 ks modřínu, 1 ks lípy a 1 ks 
břízy na sídlišti Blatenská na parcele č. 1156/1 a 1156/18 v k. ú. Horažďovice – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Technické služby 

18. schvaluje vstup do městského muzea zdarma každoročně :  

a) v rámci Mezinárodního dne muzeí 18.05., případně nejbližší otevírací den  

b) v rámci Festivalu muzejních nocí - festival probíhá po celé ČR v časovém rozmezí od 19.05. do 
10.06. - 1 akce 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městské muzeum  

19. v záležitosti jednání RM a ZM  schvaluje:  
  termíny jednání RM:    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    

 

 

 

 

 

 


