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Město Horažďovice
Usnesení 

ze  49.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
 dne  01.10.2012

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  ze   48. schůze  
RM  dne 21.09.2012

2. v záležitosti novostavby prodejny a skladové haly stavebnin: 

a) revokuje usnesení 33. RM ze dne 09.01.2012, bod č. 11

b) schvaluje vyjádření města Horažďovice k návrhu projektové dokumentace pro stavební řízení 
novostavby prodejny a skladové haly stavebnin na pozemku p. č. 1197/102 v k. ú. Zářečí u 
Horažďovic dle žádosti společnosti PRO DOMA, s.r.o., Budčická 1479, Praha 

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

3. z důvodu nepřijetí nabídky na prodej bytové jednotky 781/5 do 20.09.2012 schvaluje výběrové řízení 
na prodej bytové jednotky č. 781/5 ulice Pod Vodojemem v Horažďovicích na st.p.č. 729 a st.p.č. 730 
a spoluvlastnického podílu 568/10172 na společných částech domu 781 a 782 a st.p.č. 729, st.p.č. 
730 v k.ú. Horažďovice za minimální cenu 397.600 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 

4. ve věci koupě nemovitosti čp. 18 na st.p.č. 94 a st.p.č. 94 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113 
m2 v k.ú. Komušín od Západočeského konzumního družstva Sušice, náměstí Svobody 135, Sušice:
schvaluje záměr koupě nemovitosti za cenu 150.000 Kč – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje  a  majetku města 

5. neschvaluje zahájení přípravných prací na rozšíření ZTV v zastavitelné ploše 25/1 Nad Nemocnicí –
za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

6. neschvaluje záměr odprodeje pozemků p.č. 3115 ostatní plocha jiná plocha o výměře 308 m2, p.č. 
3116 ostatní plocha jiná plocha o výměře 308 m2 v k.ú. Horažďovice bez podmínky zástavby 
rodinnými řadovými domy ………………., ……………….., ………………. – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města projednáním odkupu části pozemku p. č. 
219/30 v k. ú. Horažďovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

8. souhlasí s připojením domů čp. 1008, 1009, 1029 a 1030 na výtlačný řad kanalizace za podmínek, 
že žadatelé:

a) nejpozději do 30.11.2012 uzavřou s městem Horažďovice dohodu o připojení domu na veřejnou 
kanalizaci

b) nejpozději do 31.07.2013 si žadatelé zajistí na své náklady projektovou dokumentaci a územní 
souhlas,  kterou ve dvou vyhotoveních předají odboru investic, rozvoje a majetku města

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města
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9. souhlasí s prodloužením kanalizačního sběrače AC a vodovodního řadu 1-2 v pozemku p. č. 2656/3 
po pozemek 1245/7 v k. ú. Horažďovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

10. souhlasí  s připojením domu čp. 808 a rozestavěného domu na pozemku p. č. st. 547/1 v Předměstí 
na výtlačný řad kanalizace za podmínek, že žadatelé: 

a) nejpozději do 30.11.2012 uzavřou s městem Horažďovice dohodu o připojení domu na veřejnou 
kanalizaci

b) nejpozději do 31.07.2013 si žadatelé zajistí na své náklady projektovou dokumentaci a územní 
souhlas, kterou ve dvou vyhotoveních předají odboru investic, rozvoje a majetku města

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

11. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Bezpečný povrch tělocvičny ZŠ 
Blatenská, Horažďovice“ uzavřené se společností ROYAL TECH s.r.o. Fáblovka 404, Pardubice,  
jehož předmětem je změna termínu dokončení díla a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

12. ve věci projektu MŠ Křesťanská, J. z Poděbrad 724, Horažďovice – Snížení energetické náročnosti: 

a) bere na vědomí změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci OPŽP vztahující se k projektu „MŠ Křesťanská, J. z Poděbrad 724, Horažďovice –
Snížení energetické náročnosti“, jehož předmětem je změna termínu předložení podkladů 
k závěrečnému vyhodnocení akce do 28.02.2013  

b) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 09036573 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR mezi Státním fondem životního prostředí České republiky,  Kaplanova 
1931/1, Praha 11 (poskytovatel dotace) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(příjemce dotace) a pověřuje starostu města podpisem 

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

13. ve věci projektu „Likvidace lokálních zdrojů na fosilní paliva, rozšíření stávajících rozvodů a připojení 
odběratelů na systém CZT města Horažďovice“: 

a) bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí 
(poskytovatel dotace) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 
Praha 11  v rámci OPŽP vztahující se k projektu „Likvidace lokálních zdrojů na fosilní paliva, 
rozšíření stávajících rozvodů a připojení odběratelů na systém CZT města Horažďovice“

b) schvaluje potvrzení o přijetí dotace na základě výše uvedeného Rozhodnutí a pověřuje starostu 
města podpisem 

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

14. rozhodla o přijetí nabídky Ing. Daniely Škubalové, U Bachmače 29, Plzeň na vypracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení vč. související inženýrské činnosti stavby „I/22 Horažďovice, 
Komenského ulice, SO 402 – Úpravy telefonního vedení“ ve výši 18.000 Kč + DPH – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

15. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Stavby Šafanda s.r.o., Chanovice 69,  
Horažďovice na akci „Oprava vybraných kanalizačních přípojek Horažďovice – dům čp. 701 – 702 a 
703 Jiráskova ulice“ s nabídkovou cenou 409.081,19 Kč + DPH.  Schvaluje příslušnou smlouvu o dílo 
a pověřuje starostu města podpisem  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

16. rozhodla o přijetí nabídky společnosti ŠTROB & s.r.o., Senovážné nám. 7, České Budějovice na 
zhotovení projektové dokumentace „Rekonstrukce vytápění domu čp. 953-954 v Horažďovicích“ ve 
výši 63.000 Kč + DPH – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 
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17. v záležitosti koupě pozemků doporučuje ZM: 

a) projednat a schválit koupi pozemků  p.č. 1073/2 trvalý travní porost o výměře 480 m2, p.č. 
2408/1 ostatní plocha o výměře 584 m2, p.č. 2408/3 ostatní plocha o výměře 252 m2, p.č. 
2476/5 vodní plocha o výměře 20 m2 vše v k.ú. Zářečí u Horažďovic a st.p.č. 23 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 24 m2 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic od manželů ………… a 
……………….. ………………….,  ……………………., ……………. za cenu 100 Kč/m2 pozemku

b) schválit kupní smlouvu mezi manželi …………….. a…………..  ……………….., …………………,  
………………. (prodávající) a  městem Horažďovice (kupující)

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

18. neschvaluje záměr směny pozemku p.č. 147 za část pozemku p.č. 146/3 v k.ú. Veřechov – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

19. v záležitosti směny pozemku doporučuje ZM:

a) projednat a schválit směnu pozemků mezi městem Horažďovice (prvá smluvní strana) a 
………………. ……………..,  ………………..  (druhá smluvní strana), p.č. 73/23 orná půda o 
výměře 136 m2 v k.ú. Boubín, p.č. 627/44 orná půda o výměře 1 901 m2, ideálního 
spoluvlastnického podílu o velikosti 1/22 na p.č. 627/73 orná půda o výměře 1 062 m2, ideálního 
spoluvlastnického podílu o velikosti 2/41 na p.č. 623/9 orná půda o výměře 2 270 m2 v k.ú. 
Velké Hydčice (ve vlastnictví  …………………….) za pozemky ve vlastnictví města Horažďovice 
p.č. 51/8 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 47 m2, p.č. 53/2 zahrada o výměře 2 014 
m2, p.č. 73/8 trvalý travní porost o výměře 317 m2, p.č. 73/19 orná půda o výměře 242 m2 v k.ú. 
Boubín bez finančního vyrovnání

b) schválit směnnou smlouvu mezi městem Horažďovice (prvá smluvní strana) a ……………….. , 
………………….., 

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

20. schvaluje přílohu PFCR 417839/2012/104/Mr/28001203 žádosti Pozemkového fondu ČR, krajské 
pracoviště pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 8, Plzeň o převodu zemědělských a lesních 
pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby v k.ú. Zářečí u Horažďovic dle ust. § 2 zákona č. 95/1999 a 
pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města 

21. v záležitosti směny pozemku doporučuje ZM: 

a) projednat a schválit směnu pozemků  p.č. 1148/44 ostatní plocha neplodná půda o výměře 34 
m2 v k.ú. Horažďovice (ve vlastnictví manželů ……………….) za pozemek ve vlastnictví města 
Horažďovice p.č. 169/2 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 19 m2 v k.ú. Horažďovice 
mezi městem Horažďovice (prvá smluvní strana) a manželi …….. ……………… a ……………  
………………..,  ……………….,  …………….. - SJM (druhá smluvní strana)

b) schválit směnnou smlouvu mezi městem Horažďovice (prvá smluvní strana) a manželi 
……………  ……………. a  ………………  ………………, ……………………

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

22. z důvodu provedené obnovy katastrálních operátů v k.ú. Veřechov, Boubín, Velké Hydčice schvaluje
dodatky č. 1 k nájemním smlouvám mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a: 

…………………………  – pozemky v k.ú. Boubín, Velké Hydčice a Veřechov
…………………………. – p.č. 763, p.č. 759/5, část p.č. 758/1 v k.ú. Veřechov
…………………………. – p.č. 1296/13 v k.ú. Veřechov

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

23. z důvodu prodeje pozemků vedených na LV č. 1760 a č. 1689 v k.ú. Zářečí u Horažďovic schvaluje:
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a) Dohodu o skončení platnosti smlouvy o podmínkách umístění a zřízení stavby  mezi městem 
Horažďovice (stavebník) a 1) ……………….., ……………….., ……………., 2) ………………., 
……………………., ……………… 3) …………….., …………………..,  …………………, 4) 
………………., ………………………., …………………., 5) ………………….., …………………., 
…………………… (vlastníci) 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 skončení platnosti smlouvy o podmínkách umístění a zřízení stavby mezi městem 
Horažďovice (stavebník) a 1) ………………….., ……………….., ……………., 2) 
……………………, ……………….., …………………., 3) …………………., ……………….., 
…………………, 4) …………….., ……………………..,  ………………… (vlastníci) 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

24. z důvodu odprodeje pozemků p.č. 2408/1, p.č. 1073/2, p.č. 2408/3 v k.ú. Zářečí u Horažďovic 
(původní LV č. 1689, 1760) doporučuje ZM projednat a schválit: 

a) Dohodu o skončení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní  mezi městem Horažďovice 
(budoucí kupující) a 1) ………………, …………….., ……………, 2) ……………….,  ………….., 
………………….., 3) ……………………, ………………..,  …………………., 4)……………., 
……………., ……………….., 5)…………………., ………………., ……………….(budoucí 
prodávající) k části pozemku p.č. 2408/1 v k.ú. Zářečí u Horažďovic,

b) Dohodu o skončení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní  mezi městem Horažďovice 
(budoucí kupující) a 1) …………………, ………….., ……………., 2)………………….., 
……………, ……………….., 3)…………………, ……………,  ………………, 4) ……………, 
…………………….,  ………………. (budoucí prodávající) k části pozemků p.č. 1073/2, p.č. 
2408/3 v k.ú. Zářečí u Horažďovic

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

25. v záležitosti uložení podzemního komunikačního vedení: 

a) souhlasí s uložením podzemního komunikačního vedení do pozemků města p. č. st. 1773, 
2821/29, st. 1765, 2821/26, 2821/21, st. 1762, 2821/20, 3117, st. 1766, 2821/28,st. 1773, 
2821/25, st. 1770, 2821/22 v k. ú. Horažďovice 

b) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 
městem Horažďovice a společností Šumava Net, s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice a 
pověřuje  starostu města podpisem 

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

26. schvaluje zvláštní užívání místní komunikace ulice Mayerova v Horažďovicích, v úsecích dle 
doložené situace, z důvodu umístění optického kabelu do silničního pozemku a smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy  o zřízení věcného břemene mezi městem Horažďovice (budoucí povinný) a 
společností Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice (budoucí oprávněná) k akci 
„Horažďovice, hasičárna – optický kabel“ a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

27. souhlasí s umístěním vrtané studny na pozemku p. č. 2489/2 v k. ú. Zářečí u Horažďovic 
pro……………..,  …………….., ………………….– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

28. revokuje rozhodnutí 44. RM ze dne 09.07.2012, bod č.6,  rozhodnutí 45. RM ze dne 06.08.2012, bod 
č. 24 a schvaluje zrušení souhlasu nájemce pana ………..  …………….se zřízením ústředního 
vytápění v bytu č. .. v domu čp. …. v Horažďovicích – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 
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29. schvaluje provedení stavebních úprav v bytě č. ..,  ………………, …………………. a schvaluje 
dohodu o opravách a úpravách bytu a majetkovém a finančním vypořádání mezi městem 
Horažďovice a …………… a ……………  …………….., ………………….., ……………………. a 
pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města 

30. schvaluje provedení stavebních úprav v bytě č. .. , …………………., Horažďovice a schvaluje 
dohodu o opravách a úpravách bytu a majetkovém a finančním vypořádání mezi městem 
Horažďovice a  …………….., ………………, ………………….. a pověřuje starostu města podpisem –
za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

31. schvaluje provedení stavebních úprav v bytě č. .., ………………, Horažďovice a schvaluje dohodu o 
opravách a úpravách bytu a majetkovém a finančním vypořádání mezi městem Horažďovice a 
manželi………….. a ………..  …………….,  ………………, ………….. a pověřuje starostu města 
podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

32. schvaluje zpětvzetí  výpovědi  z  nájmu nebytových prostor v  čp. 758, Žižkova ulice, Horažďovice  
(prodejna potravin) nájemci Diep  Thai  Ba, 1. máje 170, Merklín – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

33. schvaluje prodloužení nájmu  bytu č. ..,  …………., Horažďovice nájemcům  …………. a …………….  
………………… na dobu určitou od 01.10.2012 do 31.03.2013 za nájemné  39,97 Kč/m2 za podmínky, 
že nejpozději do 15.10.2012 bude doplacen běžný nájem za měsíc září 2012 – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

34. schvaluje prodloužení nájmu bytu č. .., …………….., Horažďovice nájemci …………. …………. na 
dobu určitou  od  01.10.2012 do 31.12.2012 za nájemné 39,97 Kč/m2 za podmínky, že nejpozději do 
15.10.2012 budou uhrazeny dlužné splátky dle schváleného splátkového kalendáře za měsíce 
červenec - září  2012 ve výši 5.627 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 běžné měsíční nájemné za byt č. ..,  ……………., 
Horažďovice. 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 

35. schvaluje prodloužení  nájmu  bytu  č. ..,  ………………, Horažďovice nájemci ………….. …………… 
na dobu určitou  od  01.10.2012 do 31.12.2012  za  nájemné  39,97 Kč/m2 za podmínky, že bude 
doloženo potvrzení o úhradě běžných nájmů za měsíce srpen, září 2012 – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

36. schvaluje pronájem bytu č. .., ……………………, Horažďovice nájemci ……………..  …………… na 
dobu určitou od 01.10.2012   do 31.03.2013 za nájemné  39,97 Kč/m2.  Nájem bytu  bude opětovně  
prodloužen  v případě, že k 31.03.2013 nebude dluh na nájemném, 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 

37. schvaluje pronájem bytu č. .., ………………….., Horažďovice nájemci  ……. ……..  ………….. na 
dobu určitou od 01.10.2012   do   31.12.2014   za    nájemné   39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 
2012 ve výši 5,80 Kč/m2 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města

38. v bytových záležitostech: 

a) bere na vědomí zápis z bytové komise ze dne 25.09.2012

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

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

e) schvaluje pořadník na přidělování bytů 2+1 

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

f) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1),  …………….., Horažďovice ……………….., ……………            
s platností  od 01.10.2012 na dobu určitou do 28.02.2013 za nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním 
slevy pro rok 2012 ve výši 5,80 Kč/m2. Nájemné bude valorizováno vždy k 01.07. běžného 
kalendářního roku o míru inflace indexu ceny stavebních prací roku předchozího. 

g) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ……………….., Horažďovice ………………., ……………., 
………………….. s platností  od 01.12.2012 na dobu určitou do 31.12.2014 za nájemné 39,97 
Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2012 ve výši 5,80 Kč/m2. Nájemné bude valorizováno vždy 
k 01.07. běžného kalendářního roku o míru inflace indexu ceny stavebních prací roku 
předchozího. 

h) schvaluje pronájem bytu  č. .. (2+1),  ……………….., Horažďovice ………….. ………….., 
………………, ………………… s platností od 01.10.2012 na dobu určitou do 31.12.2014 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. 

i) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ………………., Horažďovice …………….  …………….., 
…………………, ……………….s platností od 01.11.2012 na dobu určitou do 31.12.2013 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.

j) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1),  ………………….., Horažďovice …………….., …………., 
…………….. s platností od 01.11.2012 na dobu určitou do 31.03.2013 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.

k) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), …………………, Horažďovice ……. ……………, 
……………… s platností od 01.11.2012 na dobu určitou do 31.12.2013 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.

l) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .., ………………….., Horažďovice a schvaluje 
pronájem bytu č. …  (1+1), ………………….., Horažďovice ………………., …………….., 
Horažďovice s platností od 01.10.2012 na dobu neurčitou 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.

m) schvaluje pronájem bytu č. ..  (2+1), …………, Horažďovice……………., ……………..,  
……………….. s platností od 01.11.2012 na dobu určitou do 31.03.2013 za nájemné 39,97 
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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 kancelář starosty a  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

39. schvaluje smlouvu s Plzeňským krajem (poskytovatel) č. 22912012 o poskytnutí účelové dotace ve 
výši 158.300 Kč na částečnou  úhradu nákladů spojených se zajištěním poskytování pečovatelské 
služby prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních služeb v roce 2012 a pověřila starostu 
města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, finanční odbor  

40. schvaluje 6. ročník ekologicky zaměřené soutěže ve sběru „potravinářského“ hliníku pro školní rok 
2012/2013 (pravidla soutěže zůstávají beze změn) – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
ŽP 

41. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Plzeňský lesprojekt a.s., nám. Gen. Píky 8, Plzeň, 
IČ:25202448 na „Zpracování lesních hospodářských osnov zřizovacího obvodu LHO Horažďovice –
Horažďovice I.“ s nabídkovou cenou ve výši 319 Kč bez DPH/ha, schvaluje smlouvu o dílo na 
vypracování lesních hospodářských osnov mezi městem Horažďovice a Plzeňským lesprojektem a.s., 
nám. Gen. Píky 8,  Plzeň, IČ: 25202448 a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor ŽP            

42. schvaluje volební řád pro volbu členů školské rady  ZŠ a ZUŠ Horažďovice a Volební řád pro volbu 
členů školské rady ZŠ Horažďovice, Komenského 211 a pověřuje starostu města podpisem – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

43. schvaluje zařazení do rozpočtu města propagaci Města Horažďovice v regionální televizi ZAK pro rok 
2013 za cenu 65.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

44. schvaluje záměr projektu měst Sušice, Horažďovice, Strakonice a Písek  „Otavská plavba – říční 
přístavy“ s tím, že v projektu bude řešen pouze jez Rosennauer jako přístav typu B – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK

45. souhlasí s uspořádáním kulturní akce Občanského sdružení Pro HD – festivalu Barvy všecky  dne 
13.10.2012 od 13.00 do 24.00 hod. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

46. rozhodla poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města ve výši 15.000 Kč TJ Sokolu Horažďovice 
na nákup malířských a natěračských barev – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK

47. souhlasí s nákupem DVD přehrávače a monitoru v částce 8.138 Kč pro Kulturní středisko Libuše 
Mužíková a zařazení DVD přehrávače a monitoru do majetku města – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

48. schvaluje  smlouvu mezi městem Horažďovice a spol. OURWAY s.r.o., Husovo náměstí 71, Hořovice
na umístění prodejního automatu hraček v objektu Aquaparku a pověřuje starostu města podpisem –
za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Aquapark 

49. schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo č. HOR21062012 mezi městem Horažďovice a Ing. Ivanem
Sabo, Elsyst Engineering, U Jandovky 121/3, Vyškov – Nouzka na digitalizaci dokumentů v rámci 
projektu VISK 7 – Prácheňsko digitálně 7. etapa a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci 
usnesení zodpovídá  organizační složka Městská knihovna 

50. schvaluje zapůjčení prostor zámeckého pivovaru v termínu od 28.11.2012 do 05.12.2012 Tyjátru 
Horažďovice (zastoupenému Karlem Šťastným) za účelem pořádání kulturní akce pro veřejnost –
„Horažďovické peklo“ dne 01.12.2012 – za realizaci usnesení zodpovídá  starosta města

51. v záležitosti posouzení stavu varhan v Horažďovicích: 

a) schvaluje odborné posouzení varhan v  Horažďovicích za účelem zjištění jejich technického 
stavu s návrhem na optimální řešení dalšího provozu 
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b) souhlasí, aby odborné posouzení bylo provedeno na základě dohod o provedení práce za 
maximální odměnu 5.000 Kč v  rámci rozpočtu paragrafu ostatní záležitosti kultury

– za realizaci usnesení zodpovídá místostarosta města 

52. schvaluje vyjádření města Horažďovice k žádosti manželů ……………….. zastoupených 
…………………. o vyjádření k připojení sousední nemovitosti p.č. 238/31 v k.ú. Horažďovice – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

53. v záležitosti zajištění správy a provozu Víceúčelového hřiště s umělým povrchem Vápenka souhlasí, 
aby provoz víceúčelového hřiště s umělým povrchem Vápenka byl  v měsíci říjnu 2012  zajištěn na 
základě  dohody mimo pracovní poměr za odměnu max. 1.200 Kč/měsíc  – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá místostarosta města 

54. schvaluje termíny  zasedání RM :

22.10. 2012 v 15:00 hod. –  Horažďovická Lhota          

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




