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Město Horažďovice
Usnesení 

z  55.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
 dne  04.02.2013

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  z  54. schůze  
RM  dne 14.01.2013 

2. schvaluje vyjmutí bytové jednotky č. 1, v Loretské ul. 235, Horažďovice z bytového fondu města, 
provedení úpravy a další využití pro potřeby krizového řízení a JPO III SDH Horažďovice – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor kancelář starosty

3. schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky 
s názvem ,,Samosběrný zametací stroj pro TS Horažďovice“ zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění ve zjednodušeném podlimitním řízení, včetně příloh a 
seznamu společností, které budou vyzvány k podání nabídky a pověřuje starostu města podpisem 
výše uvedeného – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

4. schvaluje plán investic a finanční plán údržby bytového fondu na rok 2013 – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

5. schvaluje výběrové řízení na prodej nemovitosti čp. 6 na st.p.č. 21/1, objektu kůlny bez čísla 
popisného na st.p.č. 21/1, pozemku st.p.č. 21/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 308 m2 v k.ú. 
Veřechov za minimální cenu 550.000 Kč, pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru prodeje nemovitostí – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

6. bere na vědomí nepřijetí žádné nabídky na bytovou jednotku č. 220/5 Jiráskova ulice v Horažďovicích 
za cenu 9.000 Kč/m2 a schvaluje  výběrové řízení na prodej bytové jednotky č. 220/5 Jiráskova ulice 
v Horažďovicích na st.p.č. 1179 a spoluvlastnického podílu 230/7602 na společných částech domu 220 
a st.p.č. 1179 v k.ú. Horažďovice za minimální cenu 184.000 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 

7. doporučuje ZM projednat a schválit prodej nově vzniklých parcel p.č. 509/5 ostatní plocha jiná plocha 
o výměře 72 m2 a p.č. 509/6 ostatní plocha jiná plocha o výměře 28 m2 oddělených z p.č. 509/1 v k.ú. 
Horažďovická Lhota geometrickým plánem č. 58-160/2012,  ……………………,  ……………., 
…………….. za cenu 50 Kč/m2 + poplatky s prodejem související (geometrický plán 5.200 Kč a daň) a 
kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a …………… …………..,  …………………..,  
……………….. (kupující) s tím, že kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od rozhodnutí ZM – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

8. doporučuje ZM projednat a schválit prodej p.č. 3116 ostatní plocha jiná plocha o výměře 308 m2 v k.ú. 
Horažďovice pro výstavbu rodinného řadového domu za cenu 159.800 Kč pro manžele  ………….. a 
…………….  …………….., ………………., ……………. a smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi 
městem Horažďovice (budoucí prodávající) a manželi …………… a ……………… ……………., 
………………., ……………. (budoucí kupující) – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

9. schvaluje záměr odprodeje části p.č. 1543/1 ostatní plocha, ostatní komunikace dle přílohy v k.ú. 
Veřechov s tím, že kupující nechá vyhotovit geometrický plán a při zaměřování pozemku bude 
přítomen zástupce MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města a ukládá MěÚ, odboru investic, 
rozvoje a majetku města  záměr zveřejnit – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic,  
rozvoje  a majetku města 
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10. schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 2990 ostatní plocha o výměře 5 762 m2, p.č. 3063 orná půda 
o výměře 2 188 m2, p.č. 3062 orná půda o výměře 8 322 m2, p.č. 3039 orná půda o výměře 4 607 m2, 
p.č. 2969 orná půda o výměře 7 897 m2 v k.ú. Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru pronájmu a ukládá MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města 
realizovat výběrové řízení obálkovou metodou mezi žadateli Jiřím Doubkem a společností POŠUMAVÍ, 
a.s. Střelské Hoštice s minimální cenou 1.600 Kč/ha – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

11. schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 3063 orná půda o výměře 2 188 m2, p.č. 3062 orná půda o 
výměře 8 322 m2, p.č. 3039 orná půda o výměře 4 607 m2, p.č. 2969 orná půda o výměře 7 897 m2

v k.ú. Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru 
pronájmu a ukládá MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města realizovat výběrové řízení 
obálkovou metodou mezi žadateli: společností POŠUMAVÍ, a.s. Střelské Hoštice a Jiřím Doubkem 
s minimální cenou 1.600 Kč/ha – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města

12. bere na vědomí rozhodnutí Pozemkového úřadu Klatovy, Čapkova 127, Klatovy týkající se schválení 
pozemkových úprav v k.ú. Horažďovice – část a seznam pozemků u kterých dochází k výměně nebo 
přechodu vlastnických práv pro město Horažďovice, pana …… …………, pana …………  …………., 
paní ……….. ………..,  pana ……… …………., jimž bylo město Horažďovice v průběhu pozemkových 
úprav opatrovníkem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku 
města  

13. schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části p.č. 263/10 v k.ú. Horažďovice mezi 
městem Horažďovice (pronajímatel) a …………. ………….,  ………………, …………….. (nájemce) ke 
dni 31.01.2013 a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

14. schvaluje záměr pronájmu části p.č. 263/10 v k.ú. Horažďovice (plocha č.4) za účelem zřízení 
zahrádky a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu části 
p.č. 263/10 v k.ú. Horažďovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

15. schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části p.č. 1073/2 trvalý travní porost o 
výměře 123 m2, p.č. 2408/1 ostatní plocha o výměře 117 m2, p.č. 2408/3 ostatní plocha o výměře 60 
m2, p.č. 2476/5 vodní plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic mezi manželi …………… a  
…………….  ………………, ………….., ……………….. (pronajímatel) a městem Horažďovice 
(nájemce) ke dni 17.01.2013 a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

16. rozhodla o přijetí nabídky uchazeče Tomáš Boublík – truhlářství, Pod Svatoborem 54, Sušice, IČ: 
13863851 na realizaci díla „Oprava oken v muzeu Horažďovice“ s nabídkovou cenou ve výši 474.788
Kč bez DPH, schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

17. schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského 
kraje pro rok 2013 na akce:

a) Oprava hrobky rodiny Majerovy a části ohradní zdi areálu hřbitova 

b) Oprava oken v muzeu Horažďovice

a pověřuje starostu města podpisem žádosti a zplnomocnění pro kontaktní osobu

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

18. schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností pro rok 2013 na akci “Boubín – oprava kaple“ a pověřuje starostu města 
podpisem žádosti a zplnomocnění pro kontaktní osobu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 
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19. bere na vědomí oznámení o zveřejnění posuzování vlivů na životní prostředí – posudek k akci „V 432 
Kočín – Přeštice – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města

20. neschvaluje změnu užívání stavby ocelové haly společnosti BORGA, s.r.o., Popůvky u Brna 203, 
Brno ze stavby dočasné na stavbu trvalou – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

21. schvaluje umístění výrobny elektrické energie v kotelně Okružní čp. 882 a souhlasí s podáním žádosti 
o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě dle žádosti společnosti ČEZ ENERGO, s.r.o., 
Karolinská 6613/4, Praha 8 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města

22. schvaluje částečnou uzavírku provozu na silnici II/139 z důvodu realizace stavby s názvem 
„Horažďovice Předměstí – kanalizace“ – II.etapa, v době od 04.03.2013 do 30.10.2013 – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

23. schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo se společností ENERGIE-Reality, s.r.o.,  Dobrovodského 81, 
České Budějovice na služby spojené s montáží rozdělovačů topných nákladů v čp. 953, 954 
Komenského ulice, Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

24. neschvaluje povolení zvláštního užívání místní komunikace ulice Palackého v Horažďovicích za 
účelem zřízení vyhrazeného parkovacího stání v úseku před vchodem do čp. 931, pro osobní 
automobil RZ:  ………… – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města

25. odkládá rozhodnutí  týkající se vyjádření k zápisu kontrolního výboru o provedené kontrole akce 
,,úprava propagačního nároží“ ze dne 26.11.2012 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

26. schvaluje dle § 10 zákona č. 116/1990 Sb. výpověď z nájmu nebytových prostor (klubovna pro 
schůzkovou činnost) v čp. 757, Žižkova ulice, Horažďovice nájemci Mateřské centrum Dráčkov 3, o.s., 
Husovo náměstí 148, Horažďovice, zastoupené zmocněncem paní Martinou Šůsovou, Žižkova 494, 
Horažďovice s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počne plynout prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

27. schvaluje dle § 10 zákona č. 116/1990 Sb. výpověď z nájmu nebytových prostor  (prodejna s dětským 
zbožím) v čp. 757, Žižkova ulice, Horažďovice  nájemci ……………. ……….., ………………., 
…………….. s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počne plynout prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

28. v bytových záležitostech: 

a) revokuje usnesení z 54. RM/bod 25 i) ze dne 14.01.2013  (odmítnutí pronájmu bytu)

b) schvaluje pronájem bytu č. .. (garsoniéra), ……………., Horažďovice ……… ………, 
………………. s platností od  15.02.2013 na dobu určitou do 30.09.2014 za nájemné 30 Kč/m2. 
Nájemné bude valorizováno vždy k 01.07. běžného kalendářního roku o míru inflace indexu ceny 
stavebních prací roku předchozího

c) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ………………, Horažďovice ………… ………..,
………………. s platností od 01.04.2013 do 31.12.2013 za nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním 
slevy pro rok 2013 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

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor kanceláře starosty a MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města
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29. schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru – technické místnosti v 1.PP bytového domu čp. 953  
Komenského ul., Horažďovice za účelem provozování kotelny a pověřuje MěÚ, finanční odbor 
zveřejněním pronájmu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

30. revokuje usnesení 37. RM/bod č. 26 a  – ukládá MěÚ, finančnímu odboru přípravu ceníku za 
pronájem hřbitovních míst s platností od 01.01.2015 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
finanční odbor 

31. schvaluje poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ZŠ Komenského v rámci rozpočtu 2013 na 
modernizaci stravovacího systému pro školní jídelnu – výdejní systém, objednací systém, software 
v celkové výši 80.000 Kč – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, OPPŠK 

32. schvaluje pořádání hasičských soutěží SDH:

a) hasičské okrskové soutěže v lokalitě Zářečí – Panská zahrada dne 04.05.2013

b) soutěže Mladých hasičů v lokalitě Panská zahrada a Anglický park ostrov dne 19.10.2013

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, OPPŠK 

33. schvaluje poskytnutí  finančního příspěvku ve výši 2.500 Kč na provoz Střediska výchovné péče, 
Domažlice – víkendové zážitkové akce  a projekty pořádané v rámci internátního pobytu v roce 2013 –
za  realizaci  usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

34. bere na vědomí zápis z jednání bezpečnostní komise ze dne 09.01.2013 – za  realizaci  usnesení 
zodpovídá  MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

35. schvaluje smlouvu mezi městem Horažďovice a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou o 
spolupráci při zabezpečování podpůrně rehabilitačních programů poskytovaných pojištěncům a 
pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Aquapark 

36. ve věci projektu Městský úřad Horažďovice – profesionalita s lidskou tváří: 

a) souhlasí s poskytnutím dotace v maximální výši 3.932.092,99 Kč  na projekt Městský úřad 
Horažďovice – profesionalita s lidskou tváří, reg. č. 1.04/4.1.01/89.00036 dle Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace č.36/89 vydané Ministerstvem vnitra ČR v rámci Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a zavazuje se k jeho plnění a ke splnění stanovených podmínek

b) schvaluje realizační tým ve složení: Ing. Ivana Dušková, Jitka Vokatá, Blanka Jagriková,  
František Kříž,  Marie Šolcová

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ 

37. odkládá rozhodnutí o ,,Koncepci veřejné zeleně pro město Horažďovice“ zpracovanou Mgr. 
Vladimírem Ledvinou, Tyršova 359, Horažďovice –  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města

38. v záležitosti kácení zeleně:

a) bere na vědomí pokácení ohrožujících dřevin 10 ks topolů na p. č. 36/1 u hřiště v Boubíně v k. ú. 
Boubín

b) schvaluje pokácení 1 ks břízy u č.p. 777 v Horažďovicích v k. ú. Horažďovice

c) schvaluje pokácení 5 ks jalovců na p. č. 2807 před kinem v Horažďovicích v k. ú. Horažďovice

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby

39. schvaluje snížení nájemného z pronájmu nebytových prostor v areálu zámku pro příspěvkovou 
organizaci plzeňského kraje Domu dětí a mládeže Horažďovice na celkovou roční cenu nájmu ve výši 
45.000 Kč s platností od 01.02.2013 a ukládá MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města  uzavřít  
dodatek k nájemní smlouvě – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města    

40. schvaluje cenovou doložku č. 1/2013 ke smlouvě č. 4/2002 o dodávce tepla do bytů a nebytových 
prostor v majetku města Horažďovice se společností Bytservis Sušice, spol. s r.o., Příkopy 86 a 
pověřuje starostu města podpisem. Dodavatel tepla Bytservis Sušice, spol. s r.o., Příkopy 86, Sušice 
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upravuje zálohovou cenu tepla v souvislosti s navýšením cen plynu a elektrické energie – za realizaci 
usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

41. rozhodla zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2013  pořízení rypadlonakladače JCB 3 CX pro potřeby 
organizační složky TS za cenu max. 351 tis. Kč – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Technické služby a MěÚ, finanční odbor 

42. rozhodla zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2013 – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

43. schvaluje termíny  jednání RM a ZM :  

25.02.2013  v 15:00 hod.  RM
04.03.2013  v 18:00 hod.  ZM – velká zasedací síň MěÚ 

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




