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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 49.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 12.12.2016 

 
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  48. schůze RM 
ze dne 28.11.2016  

2. v záležitosti  „Revitalizace Sídliště  Šumavská x Pod Vodojemem“:  

a) schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu MMR 117D06200 „Regenerace sídlišť“ pro rok 
2017 na první etapu revitalizace, dle pravidel,  pod názvem „RS – Horažďovice, sídliště 
Šumavská x Pod Vodojemem – etapa I.“ 

b) doporučuje ZM schválit povinnou přílohu žádosti o dotaci „Projekt regenerace sídliště“ 
zpracovaný dle zásad z přílohy č. 1 znění podprogramu 117D06200 „Regenerace sídlišť“ 

c) doporučuje ZM schválit dofinancování první etapy nad rámec obdržené dotace v rámci 
podprogramu MMR 117D06200 „Regenerace sídlišť“ 

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

3. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Opravy vybraných objektů v majetku města 
– Aquapark, BD 769, ZŠ Komenského“ uzavřené se společností Stavební společnost H a T, spol. s r.o., 
Komenského 373, Strakonice, jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 30.751 Kč + 
DPH (36.930  Kč včetně DPH) – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a 
majetku města  

4. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu podchodů, teplovodních kanálů a o zajištění provozu a 
údržby mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) a společností Lyckeby 
Amylex, a.s., Strakonická 946, Horažďovice (nájemce) ke dni 29.11.2016 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. schvaluje snížení nájemného o 20 % za pronájem nebytových prostor Mírové náměstí 19, Horažďovice 
(prodejna textilu) nájemkyni Marii Chalupné, Komenského 951, Horažďovice po dobu rekonstrukce 
Mírového náměstí s platností od 01.01.2017 do 30.06.2017 a schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě  – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. souhlasí s  uzavřením  Smlouvy o postoupení  smluv (Smlouvy  o  budoucí  smlouvě kupní  a  Smlouvy  o 
nájmu bytu) k bytu č. 11, Na Vápence 1078, Horažďovice mezi  …………….. …….., ………………. , 
………………….. (postupitel) a ………………. …………., …………………  (postupník) a doporučuje ZM 
vzít na vědomí Smlouvu o postoupení smluv (Smlouvy  o  budoucí  smlouvě kupní  a  Smlouvy  o nájmu 
bytu) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ……………… , Horažďovice  manželům  ……………  a  ………… 
……………. , ……………. , ………………….  s platností od 01.01.2017 na dobu určitou do 31.12.2017 za 
nájemné 40,45 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2017 ve výši 5,80 Kč/m2 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje pronájem bytu č. ..  (2+1), ……………………., Horažďovice ……………… ………….., 
……………. …….  s platností od 01.01.2017 na dobu určitou do 30.06.2017 za nájemné 40,45 Kč/m2 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. v záležitosti pronájmu bytu č. .., ……………… , Horažďovice:  
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a) revokuje  usnesení ze 48. jednání RM, bod č 8), ze dne 28.11.2016  

b) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ……………… , Horažďovice …………….. …………….., 
…………………., Horažďovice s platností od 01.01.2017 na dobu určitou do 31.12.2017 za 
nájemné 40,45 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2017 ve výši 5,80 Kč/m2 

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

10. schvaluje veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby č. j. MH/17638/2016 mezi Městským úřadem 
Horažďovice, odborem výstavby a územního plánování, Mírové náměstí 1, Horažďovice (správní orgán), 
společností LYCKEBY AMYLEX, a.s., Strakonická 946, Horažďovice (žadatel) a městem Horažďovice, 
Mírové náměstí 1, Horažďovice, společností ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice, společností 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, společností Lochmann 
Industries s.r.o., Klášterský Mlýn 20, Rejštejn, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4, 
společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice-Brno (třetí osoby) týkající se stavby 
„Spolupráce na zlepšení využití hlízové šťávy pro výrobu krmiv, Lyckeby – Amylex, a.s., Strakonická 946, 
Horažďovice – změna územního rozhodnutí sz. MH/0745/2016 ze dne 30.07.2016“– za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o užívání veřejného prostranství za účelem umístění reklamního 
zařízení na betonové stěně ČOV v ulici Strakonická na p.č. 1760/1 v k.ú. Horažďovice s firmou Václav 
Rosa – ROSA Computers, IČO 61754706,  Prácheňská 35, Horažďovice ke dni  31.12.2016  – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

12. provádí rozpočtové opatření č. 19/2016, kterým se zvyšují příjmy o 61.040 Kč a zvyšují výdaje o 61.040 
Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

13. schvaluje smlouvu o vytvoření uměleckého výkonu formou koncertu skupiny minus123minut mezi 
městem Horažďovice a spol. Ever Arts s.r.o., Roháčova 145/14, Praha 3 – Žižkov – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

14. schvaluje poskytnutí sponzorského daru Oblastní charitě Horažďovice – 220 ks volných vstupenek pro 
děti do 15 let na jednu hodinu do Aquaparku Horažďovice účelově pro děti účastnící se Tříkrálové sbírky 
2017– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

15. schvaluje poskytnutí 500 ks volných vstupenek v režimu 1 + 1 do Aquaparku Horažďovice určených pro 
veřejnost pro rok 2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

16. v souladu s ustanovením § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, nesouhlasí s 
tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt níže uvedenou osobu, bydlící v 
ubytovacím zařízení: Veros Centrum Vigeo s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Praha - Smíchov, IČ 
28980701, provozovna - Strakonická 945,  Horažďovice - …………. , nar. ………….. , trv. bytem 
………….. ,  ……………. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ,  odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

17. v záležitosti provozu Městského muzea Horažďovice v době vánočních svátků:  

a) schvaluje uzavření provozu Městského muzea Horažďovice od 11.12.2016 do 05.01.2017 vyjma 
plánovaných akcí 13.12.2016 od 14:00 hod. a 23.12.2016 od 17:00 hod.  

b) schvaluje uzavření městské galerie a informačního centra od 18.12.2016 do 02.01.2017 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městské muzeum  

18. schvaluje Rámcovou servisní smlouvu č. 01112/16/100 na zabezpečení provozuschopnosti zařízení 
barevných kopírek pro potřeby městského úřadu se zhotovitelem RICOH Czech Republic s.r.o., Jihlavská 
1558/21, Praha 4, IČO 48117820 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, správní  odbor  

19. schvaluje termíny konání svatebních obřadů na radnici a na zámku v Horažďovicích v roce 2017 dle 
předložené přílohy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, správní odbor  

20. schvaluje bezúplatnou smlouvu o umístění zařízení č. SUZB/6057/2016 mezi společností ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874, Děčín-Podmokly (poskytovatel) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (uživatel) na umístění veřejného osvětlení a bezdrátového rozhlasu na 12 podpěrných 
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bodech nn v části obce Veřechov – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   

21. stanoví výši odměn ředitelkám mateřských škol Bc. Jitce Černé, Mgr. Aleně Průchové, ředitelkám 
základních škol Mgr. Marcele Šmrhové, Mgr. Jaroslavě Šimkové a řediteli ZUŠ Mgr. Martinu Petrusovi dle 
předloženého návrhu v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce  – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

22. doporučuje ZM schválit program 12. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu: Mgr. Naděžda 
Chládková, Ing. arch. Jiří Kučera  a návrhovou komisi: Mgr. Karel Zrůbek, Karel Šťastný – za realizaci 
usnesení zodpovídá starosta města   

23. v záležitosti projektu „Zateplení hasičské zbrojnice Horažďovice 2015“, identifikační číslo EIS 15236353: 

a) bere na vědomí změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem životního 
prostředí (poskytovatel dotace) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, Kaplanova 
1931/1, Praha 11  v rámci OPŽP 

b) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č.15236353 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí v rámci OPŽP uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí České republiky 
se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 a městem Horažďovice se sídlem Mírové náměstí 1, 
Horažďovice, jehož předmětem je změna parametrů akce 

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

24. v záležitosti jednání RM schvaluje:  

  termín jednání RM:    19.12.2016 ve 14:00 hod 

 
     

      

 
 

 

 

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

            starosta města                    místostarostka města   
 

 


