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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 47.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 07.11.2016 

 
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  46. schůze RM 
ze dne 24.10.2016  

2. schvaluje anketní dotazník jako přílohu žádosti o dotaci z Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón pro rok 2017 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor  
investic, rozvoje a majetku města   

3. schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice a Ing. arch. 
Michalem Rosteckým, Dukelská 481, Strakonice, jejímž předmětem je vypracování projektové 
dokumentace „Rekonstrukce WC ZŠ Komenského, Horažďovice“ za nabídkovou cenu 156.000 Kč 
(neplátce DPH) a jednotkovou cenu 200 Kč/hod (neplátce DPH) a 300 Kč/cesta (neplátce DPH) za výkon 
autorského dozoru projektanta – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a 
majetku města  

4. souhlasí se zřízením vrtu na pozemku p.č. 238/31 v k.ú. Horažďovice dle žádosti …………, ………………, 
……………… – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. schvaluje krátkodobý pronájem části pozemku p.č. 2775/15 ostatní plocha jiná plocha o výměře 800 m2 
v k.ú. Horažďovice a nájemní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(pronajímatel) a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 
(nájemce) na dobu určitou od 03.11.2016 do 30.11.2016 za nájemné ve výši 500 Kč – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

6. schvaluje cenu za pacht zemědělských pozemků s platností od 01.01.2017 ve výši 3.000 Kč/ha – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. v záležitosti zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací v letech 
1997 až 2000: 

a) schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. 412 mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 
Staroměstské náměstí 6, Praha 1 (poskytovatel)  a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (příjemce) týkající se výstavby 27 bytů v Horažďovicích, Husovo náměstí čp. 148 

b) schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě č. 413 mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Staroměstské 
náměstí 6, Praha 1 (poskytovatel) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(příjemce) týkající se výstavby 5 bytů v Horažďovicích, Mayerova ulice čp. 262 

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

8. schvaluje znovupřidělení – pronájem bytu č. .. (1+1), ……………… , Horažďovice, na dobu určitou od 
01.12.2016 do 28.02.2017 za nájemné 40,45 Kč/m2 …………….. ……………. , …………….., Horažďovice 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. .. (2+1), ……………………. , Horažďovice na dobu dvou let 
s platností od 01.12.2016 na dobu určitou do 30.11.2018 za nájemné  40,09 Kč/m2  …………………. , 
……………………, Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

10. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. .. (2+1), …………………, Horažďovice na dobu dvou let 
s platností od 01.12.2016 na dobu určitou do 30.11.2018 za nájemné 40,09 Kč/m2 ………………….., 



 2 

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

11. schvaluje snížení nájmu v bytech č. 5 a 6 (4+kk), Monsignora Fořta 68, Horažďovice z 55 Kč/m2 na 41,34 
Kč/m2 od 01.12.2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k části pozemku p.č. 286/4, p.č. 286/5, p.č. 
1405/2 v k.ú. Komušín mezi ………………., …………………  (povinný) a městem Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, Horažďovice (oprávněný), věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč 
na dobu neurčitou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. doporučuje ZM schválit  rozpočet DSO Radina na rok 2017,  tj. příjmy 14.000 Kč, výdaje 14.000  Kč – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

14. doporučuje ZM schválit rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2017, tj. příjmy 812.788 Kč, výdaje 812.788 
Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

15. schvaluje uzavření MěK Horažďovice v době od 27.12.2016 do 30.12.2016 a omezení provozní doby dne 
23.12.2016 do 16:00 hod. – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna  

16. bere na vědomí výroční zprávu o činnosti školy ZŠ Komenského a ZŠ Blatenská za školní rok 2015/2016 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

17. schvaluje pro Křesťanskou MŠ odpisový plán pořízeného dlouhodobého hmotného majetku – elektrická 
pečicí pánev RedFox BR-90/80ET v pořizovací hodnotě 78.398 Kč, s dobou odpisování 12 let (CZ-CPA 
27.90.11). Odpis z výše uvedeného majetku provedený v letošním roce ve výši 1.632 Kč bude 
příspěvková organizace krýt ze schváleného neinvestičního příspěvku na rok 2016 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

18. v záležitosti Křesťanské MŠ schvaluje splnění závazných ukazatelů pro rok 2016 Křesťanské MŠ dle 
skutečnosti s tím, že tyto výdajové závazné ukazatele jako celek byly nedočerpány ve výši 13 Kč, úspora 
bude ponechána v rozpočtu příspěvkové organizace a schvaluje výši příjmů („školného“) pro rok 2016 
Křesťanské MŠ dle skutečnosti s tím, že závazný ukazatel bude dodržen – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

19. v záležitosti projektu ZŠ Komenského doporučuje ZM: 

a) revokovat usnesení z 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.09.2015, bod č. 15 b) a 
c)  

b) schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Vybavení Základní školy Horažďovice, Komenského 
ul. 211, okres Klatovy“ do Regionálního operačního programu, prioritní osy 2.4  oblast podpory 
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení s celkovými 
plánovanými výdaji 3.071.080 Kč včetně DPH 

c) schválit v případě přiznání dotace: 

 předfinancování v maximální  výši 3.100.000 Kč včetně DPH formou návratné finanční 
výpomoci pro Základní školu Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy 

 spolufinancování v maximální  výši 310.000 Kč včetně DPH  uvolněním prostředků z 
rozpočtu města 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

20. schvaluje rozšíření účelu poskytnuté dotace na provozní náklady 2016 FK Horažďovice, Sportovní 1107, 
Horažďovice, IČO: 69981981, o nákup nové pračky – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

21. v záležitosti činnosti DSO Horažďovicko odkládá rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

22. odkládá rozhodnutí o  uzavření Křesťanské MŠ a  MŠ Loretská v době vánočních prázdnin – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

23. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Horažďovická Lhota – oprava nádrže“  mezi městem 
Horažďovice a firmou KOŠÁN spol. s r.o., Volenice 10, jehož předmětem je prodloužení termínu do 
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31.10.2016 a snížení smluvní ceny za dílo o 71.377,24 Kč bez DPH (86.366,46 Kč s DPH), celková 
smluvní cena bude činit 1.830.246  Kč bez DPH (2.214.598 Kč s DPH) – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor  investic, rozvoje a majetku města   

24. schvaluje stanovení platů a vydání platových výměrů vedoucím organizačních složek města: organizační 
složky Městské muzeum Horažďovice, Městská knihovna Horažďovice, Aquapark Horažďovice, Technické 
služby města Horažďovice dle přílohy č. 1 návrhu usnesení. Platový výměr  nabývá  účinnosti 01.11.2016  
a  je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a s ustanovením § 102 odst. 2b)  
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  tajemnice MěÚ   

25. v záležitosti členství v Platformě proti hlubinnému úložišti doporučuje ZM:  

a) schválit členství města Horažďovice ve společenství s názvem Platforma proti hlubinnému úložišti  

b) souhlasit se statutem Platformy proti hlubinnému úložišti  

c) schválit starostu města Ing. Michaela Formana jako zástupce města Horažďovice na jednání 

Platformy proti hlubinnému úložišti  

d) uložit starostovi města Ing. Michaelovi Formanovi požádat o členství ve společenství s názvem 

Platforma proti hlubinnému úložišti a zároveň jej zmocnit k podpisu dokumentů souvisejících se 

získáním členství v tomto společenství 

– za realizaci usnesení zodpovídá starosta města  

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

 

 

 

 

 

 

 


