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Město Horažďovice
Usnesení 

z 58.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
dne 08.04.2013

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  57. schůze  
RM  dne 18.03.2013   

2. schvaluje výzvu k podání nabídky na zhotovení díla veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Oprava střech č.p. 703, 704-705, 706, Horažďovice“ zadávanou dle § 18 obecné 
výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, včetně příloh a 
pověřuje starostu města podpisem výše uvedeného – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

3. rozhodla o přijetí nabídky společnosti ŠUMAVAPLAN, s.r.o., Újezd 19/409, Praha 1 na zhotovení 
projektové dokumentace stavby „přístavba a stavební úpravy kulturního domu Horažďovice“ včetně 
výkonu inženýrské činnosti ve výši 223.372 Kč + DPH a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje 
starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

4. rozhodla o vyloučení uchazeče FORNAL trading s.r.o., Kotojedy 14, Kroměříž, IČ: 26229650 ze 
zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Samosběrný 
zametací stroj pro TS Horaždovice“ a to na základě ustanovení § 76 odst.1) tohoto zákona a pověřuje
starostu města podpisem rozhodnutí o vyloučení – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města

5. v záležitosti podpory ze SFŽP schvaluje: 

a) dodatek č.1 ke smlouvě č. 09039603 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 
1931/1, Praha 11 (poskytovatel podpory) a městem Horažďovice se sídlem Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (příjemce podpory), jehož předmětem je změna bankovního spojení příjemce 
podpory a související dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů, jejímž předmětem je doplnění 
účtu příjemce podpory do soupisu dokladů a účtů uvedených v Technické a finanční příloze 
rozhodnutí o poskytnutí dotace,

b) dodatek č.1 ke smlouvě č. 08011123 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 
1931/1, Praha 11 (poskytovatel podpory) a městem Horažďovice se sídlem Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (příjemce podpory), jehož předmětem je změna bankovního spojení příjemce 
podpory a související dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů, jejímž předmětem je doplnění 
účtu příjemce podpory do soupisu dokladů a účtů uvedených v Technické a finanční příloze 
rozhodnutí o poskytnutí dotace,

c) dodatek č.2 ke smlouvě č. 09036573 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 
1931/1, Praha 11 (poskytovatel podpory) a městem Horažďovice se sídlem Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (příjemce podpory), jehož předmětem je změna bankovního spojení příjemce 
podpory a související dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů, jejímž předmětem je doplnění 
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účtu příjemce podpory do soupisu dokladů a účtů uvedených v Technické a finanční příloze 
rozhodnutí o poskytnutí dotace,

d) dodatek č.1 ke smlouvě č. 10060526 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 
1931/1, Praha 11 (poskytovatel podpory) a městem Horažďovice se sídlem Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (příjemce podpory), jehož předmětem je změna bankovního spojení příjemce 
podpory a související dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů, jejímž předmětem je doplnění 
účtu příjemce podpory do soupisu dokladů a účtů uvedených v Technické a finanční příloze 
rozhodnutí o poskytnutí dotace,

e) dodatek č.1 ke smlouvě č. 08011103 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 
1931/1, Praha 11 (poskytovatel podpory) a městem Horažďovice se sídlem Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (příjemce podpory), jehož předmětem je změna bankovního spojení příjemce 
podpory a související dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů, jejímž předmětem je doplnění 
účtu příjemce podpory do soupisu dokladů a účtů uvedených v Technické a finanční příloze 
rozhodnutí o poskytnutí dotace,

f) dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 10073532 mezi Státním fondem 
životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 (poskytovatel 
podpory) a městem Horažďovice se sídlem Mírové náměstí 1, Horažďovice (příjemce podpory), 
jejímž předmětem je doplnění účtu příjemce podpory do soupisu dokladů a účtů uvedených 
v Technické a finanční příloze rozhodnutí o poskytnutí dotace

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

6. schvaluje nejvyšší nabídkovou cenu prodávané bytové jednotky č. 220/5 ve výši 231.000 Kč a 
doporučuje ZM projednat a schválit prodej bytové jednotky č. 220/5 na st.p.č. 1179 v k.ú. Horažďovice, 
ulice Jiráskova v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 230/7602 na společných částech domu 220 
a st.p.č. 1179 v k.ú. Horažďovice a kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a 
………………. ……..,  …………….., ………………… (kupující) za cenu 231.000 Kč s tím, že kupní 
cena bude zaplacena do 3 měsíců od schválení prodeje ZM a záloha ve výši 5.000 Kč na náklady 
spojené s prodejem bude zaplacena do 14-ti dnů od schválení prodeje ZM  – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. doporučuje ZM projednat a schválit žádost o koupi pozemku p.č. 2641 ostatní plocha ostatní 
komunikace o výměře 733 m2 v k.ú. Horažďovice, od společnosti Lesy České republiky, s.p., 
Přemyslova 1106, Hradec Králové, Lesní správa Klatovy, Voříškova 259/III, Klatovy – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

8. schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 1397/5, části pozemku p.č. 1389/18 v k.ú. Komušín 
v rozsahu cca 20 m2 z důvodu zřízené oplocené zahrádky s tím, že geometrický  plán bude vyhotoven 
na náklady kupujícího, pověřuje odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru prodeje –
za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic,  rozvoje  a majetku města 

9. schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a společností OSEVA Seeds 
s.r.o., Komenského 1028, Horažďovice, IČ: 48040924 (nájemce) na pronájem pozemků část p.č. 1631 
ostatní plocha o výměře 113 m2, části p.č. 1718/2 ostatní plocha o výměře 3 742 m2, části p.č. 2731 
ostatní plocha o výměře 297 m2, části p.č. 2739/4 ostatní plocha o výměře 1 510 m2, části p.č. 2746 
ostatní plocha o výměře 97 m2 v k.ú. Horažďovice, části p.č. 65/3 orná půda o výměře 508 m2, části 
p.č. 174/2 ostatní plocha o výměře 154 m2, p.č. 174/3 orná půda o výměře 1 977 m2, části p.č. 192 
orná půda o výměře 2 105 m2, p.č. 280 orná půda o výměře 522 m2 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic od 
01.04.2013 za nájemné 1.600 Kč/ha a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
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10. schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a společností AGROSPOL, 
Malý Bor a.s., Malý Bor, IČ: 49195492 (nájemce) na pronájem pozemků část p.č. 1015/45 vodní plocha 
o výměře 13 m2, část p.č. 1246/18 trvalý travní porost o výměře 296 m2, část p.č. 1246/29 orná půda o 
výměře 1 080 m2, část p.č. 1246/58 orná půda o výměře 51 m2, část p.č. 2385/1 ostatní plocha o 
výměře 56 m2, část p.č. 2412 orná půda o výměře 242 m2, část p.č. 2415/2 ostatní plocha o výměře 18 
m2, část p.č. 2472/2 ostatní plocha o výměře 170 m2, část p.č. 2476/8 vodní plocha o výměře 17 m2

v k.ú. Zářečí u Horažďovic od 01.04.2013 za nájemné 1.600 Kč/ha a pověřuje starostu města 
podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

11. schvaluje záměr pronájmu části p.č. 191/6 ostatní plocha – neplodná půda o výměře 683 m2 v k.ú. 
Svaté Pole u Horažďovic, pověřuje odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru 
pronájmu části pozemku – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku 
města  

12. schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 3069 vodní plocha rybník o výměře 4 897 m2, p.č. 3076 
vodní plocha rybník o výměře 7 146 m2, p.č. 3071 ostatní plocha jiná plocha o výměře 714 m2, p.č. 
3077 ostatní plocha jiná plocha o výměře 1 439 m2 v k.ú. Horažďovice pro Český rybářský svaz, místní 
organizace Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru 
pronájmu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

13. ve věci majetkoprávního vypořádání pozemků v upravené křižovatce Strakonická – Plzeňská ulice 
v Horažďovicích mezi městem Horažďovice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 
37, Plzeň schvaluje: 

a) záměr směny pozemků bez cenového vyrovnání p.č. 2694/20 ostatní plocha ostatní komunikace 
o výměře 4 m2, p.č. 2694/21 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 6 m2, p.č. 2694/22 
ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. Horažďovice (ve vlastnictví ŘSD ČR) za 
pozemek ve vlastnictví města Horažďovice p.č. 153/5 ostatní plocha ostatní komunikace o 
výměře 12 m2 v k.ú. Horažďovice a pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru směny,

b) darování pozemků městu Horažďovice o celkové výměře 100 m2 na nichž se nacházejí stavby 
chodníku a místní komunikace, pozemky p.č. 3159 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 
77 m2, p.č. 2694/23 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 23 m2 v k.ú. Horažďovice

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

14. doporučuje ZM projednat a schválit směnu pozemku p.č. 343 orná půda o výměře 960 m2 v k.ú. 
Komušín (ve vlastnictví  ……………………) za pozemek p.č. 672/8 orná půda o výměře 919 m2 v k.ú. 
Komušín (ve vlastnictví města Horažďovice) a směnnou smlouvu mezi městem Horažďovice (prvá 
smluvní strana) a ……………………., …………….. (druhá smluvní strana) bez finančního vyrovnání –
za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

15. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene k akci „Horažďovice, Strakonická ul., u zámku –
optický kabel“ na pozemcích st.p.č. 1/2, p.č. 153/1 v k.ú. Horažďovice mezi městem Horažďovice 
(strana povinná) a společností Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice (strana 
oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem –
za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

16. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-0007068/001 k akci „Horažďovice, 
Peškova, RD – kabel NN“ na pozemku p.č. 223/12 v k.ú. Horažďovice mezi městem Horažďovice 
(strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly, v zastoupení 
na základě plné moci společností SEG s.r.o., Skladová 1843/4, Plzeň (strana oprávněná) za 
jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

17. schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-0007105/001 k akci „Horažďovice, p.č. 
238/13 – kabel NN“ na pozemku p.č. 2740 v k.ú. Horažďovice mezi městem Horažďovice (strana 
povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly, v zastoupení na 
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základě plné moci společností SEG s.r.o., Skladová 1843/4, Plzeň (strana oprávněná) za jednorázovou 
náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

18. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-0007067/001 k akci „Horažďovice, Okružní, 
2RD – kabel NN“ na pozemku p.č. 849/3 v k.ú. Horažďovice, mezi městem Horažďovice (strana 
povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly, v zastoupení na 
základě plné moci společností SEG s.r.o., Skladová 1843/4, Plzeň (strana oprávněná) za jednorázovou 
náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje  a majetku města  

19. doporučuje ZM  projednat a schválit Dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní na výstavbu 
rodinných řadových domů v ulici Nad Nemocnicí v Horažďovicích mezi městem Horažďovice (budoucí 
prodávající) a budoucími kupujícími:

a) p.č. 2821/20 – manželé   ………….. ………………. a …………………..

b) p.č. 2821/21 –  ………………….. …..

c) p.č. 2821/22 –  ……………………….

d) p.č. 2821/25 – manželé ………………………………

e) p.č. 2821/27 – manželé ………………………………

f) p.č. 2821/29 – manželé ………………………………

g) p.č. 3116 – manželé ………………………………….

h) p.č. 3117 –  ………………………………..

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

20. schvaluje dodatky k nájemním smlouvám o pronájmu nebytových prostor (garáží), které podléhají 
DPH, na vystavování splátkových kalendářů  a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

21. schvaluje úplnou uzavírku provozu na silnici II/188 v úseku podél nemovitosti čp. 238, z důvodu 
výkopových prací při zřízení vodovodní a kanalizační přípojky pro nemovitost čp. 238, v termínu od 
13.04.2013 do 14.04.2013 – za  realizaci  usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

22. schvaluje povolení zvláštního užívání místní komunikace – chodníku na Mírovém náměstí 
v Horažďovicích, v úseku dle doložené situace, z důvodu zřízení předzahrádky u cukrárny v čp. 11, 
v termínu od 01.05.2013 do 30.09.2013 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

23. odkládá rozhodnutí o žádosti ……………….. ,  …………………, ……………. a ukládá MěÚ, odboru 
investic, rozvoje a majetku města zjistit další informace týkající se prodeje části pozemku p.č. 2775/3 
v k.ú. Horažďovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

24. schvaluje povolení jednorázové předváděcí akce zahradní techniky dne 11.04.2013 na pozemcích 
p.č. 1483/1, p.č. 1480/11, p.č. 1480/6, p.č. 1483/14, p.č. 1484/37 v k.ú. Horažďovice, souhlasí 
s parkováním na pozemku p.č. 1480/4 v k.ú. Horažďovice s tím, že bude vyměřen společnosti Průcha
motorové nářadí poplatek z místa – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, finanční odbor

25. nesouhlasí s umístěním WiFi zařízení společnosti ELISA Computer s.r.o., ul. 5. května 112, Klatovy 
na střechu budovy vodárenského zařízení na st.p.č. 1493 v k.ú. Horažďovice – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

26. schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 23.09.2010 týkající se  snížení pronajatých  
nebytových prostor na rozlohu 247 m2 , Žižkova 758, Horažďovice  nájemci  Diep Thai Ba, 1. máje 170, 
Merklín s platností  od 01.05.2013  a pověřuje starostu města podpisem dodatku – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 



5

27. schvaluje podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu u osob …………….,  …………….., 
…………………, Nad Nemocnicí 1073, Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

28. bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor - garáže č. … , Mírové  náměstí 12,  
Horažďovice (areál zámku) podanou nájemcem  …………., …………………, ………………. Nájemní 
vztah skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty ke dni 30.06.2013 – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

29. schvaluje pronájem bytu č. ., ………………., Horažďovice  ………………. a …………….  
………………….. s platností od 01.04.2013 na dobu určitou do 31.05.2013 za nájemné 39,97 Kč/m2. 
Nájem bytu bude opětovně  prodloužen v případě, že k 31.05.2013 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 

30. schvaluje pronájem bytu  č. .., ………………….., Horažďovice …………….. a ………….  ……………
s platností od 01.03.2013 na dobu určitou do 31.05.2013 za nájemné 39,97 Kč/m2. Nájem bytu bude 
opětovně prodloužen v případě, že k 31.05.2013 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 

31. v bytových záležitostech: 

a) bere na vědomí zápis z bytové komise ze dne 02.04.2013

b) schvaluje pořadník uchazečů o obecní byt:

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

c) schvaluje pronájem bytu č. . (garsoniéra), Palackého ….., Horažďovice ………………………..
s platností od 01.05.2013 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.

d) schvaluje pronájem bytu č. . (2+1),  ………………….. , Horažďovice …………………., 
………………….. s platností od 01.05.2013 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.

e) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1),  …………………… , Horažďovice ……………., 
………………, ……………….. s platností od 01.06.2013 na dobu určitou do 31.12.2014 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. 

f) v záležitosti pronájmu bytu č. ..,  ………………….., Horažďovice: 

 schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .., …………………., Horažďovice s manželi 
…………………………, …………………., Horažďovice k 30.04.2013

 schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .., ………………., Horažďovice s …………… 
………………, ………………………, Horažďovice k 30.04.2013
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 schvaluje pronájem bytu č. . , (3+1), …………………., Horažďovice ……………… 
………………, …………………, Horažďovice s platností od 01.05.2013 na dobu neurčitou 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. 

g) v záležitosti pronájmu bytu č. ..,  ………………….., Horažďovice: 

 schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. ., ……………………….., Horažďovice s 
……………….. ……………., …………….k 31.05.2013

 schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), …………………, Horažďovice …………………….., 
…………………., ……………….. s platností od 01.05.2013 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.

h) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), …………………….., Horažďovice  ……………. …………., 
s platností od 01.05.2013 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 

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

32. schvaluje hlavní inventarizační komisi pro kalendářní rok 2013 ve složení předseda Dana 
Havránková, členové Jan Buriánek, Alena Čáňová a  15 dílčích inventarizačních komisí pro kalendářní 
rok 2013 dle přílohy a pověřuje starostu města jejich jmenováním – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, finanční odbor

33. v záležitosti darování židlí schvaluje: 

a) darování movitého majetku v pořizovací hodnotě 7.700 Kč občanskému sdružení ProHD, 
Hollarova 955, Horažďovice

b) darovací smlouvu mezi městem Horažďovice (dárce) a občanským sdružením ProHD, Hollarova 
955, Horažďovice (obdarovaný)  a pověřuje starostu města podpisem

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

34. schvaluje Pravidla pro čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven 
zajišťovaných městskou knihovnou Horažďovice v roce 2013 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, finanční odbor 

35. v záležitosti konkurzu na místo ředitele ZŠ a ZUŠ: 

a) bere na vědomí návrh školské rady ZŠ Blatenská na vyhlášení konkursu na místo ředitele ZŠ a 
ZUŠ Horažďovice

b) schvaluje vyhlášení konkursu na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy a Základní 
umělecké školy Horažďovice, příspěvková organizace ve znění dle přílohy, která je nedílnou 
součástí návrhu usnesení. Náležitosti vyhlášení konkursu jsou stanoveny podle § 3 vyhlášky 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

c) schvaluje, že na místo ředitelů základních a mateřských škol bude konkurs vyhlášen vždy, a to  
v průběhu posledních 6 měsíců pracovního poměru na dobu určitou pro další období

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

36. ve věci vyřazení majetku příspěvkové organizace na základě předloženého seznamu majetku 
souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení majetku ZŠ Komenského ul. 211 v celkové pořizovací 
hodnotě 345.946 Kč, z toho samostatných movitých věcí v hodnotě 238.965 Kč a drobného 
dlouhodobého hmotného majetku 106.981 Kč – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

37. v záležitosti výpůjčky schvaluje: 
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a) dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Horažďovice (půjčitelem) a Základní školou a 
Základní uměleckou školou Horažďovice (výpůjčitelem) a pověřuje starostu města podpisem

b) zveřejnění záměru pronájmu kotelny v Blatenské ul. čp. 310, Horažďovice 

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

38. schvaluje vyúčtování neinvestičních nákladů základních škol v roce 2012 ve výši 7.361 Kč na jednoho 
žáka – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

39. odkládá rozhodnutí týkající se provedení oprav vnitřních omítek a sociálního zařízení šaten TK 
Horažďovice na st.p. č.  210 v k.ú. Zářečí u Horažďovic a ukládá MěÚ, odboru investic, rozvoje a 
majetku města ověřit technický stav objektu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK a 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

40. v záležitosti bezplatného poskytnutí prostor schvaluje: 

a) poskytnutí prostor kostela sv. Jana Křtitele, pro účely letního koncertu dětských pěveckých sborů 
Poupata a Kvítek, dne 12.06.2013 v čase od 08.00 – 20.00 hod.

b) bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň, dne 12.04.2013, od 17.00 – 20.00 hod., pro účely 
benefičního divadelního představení

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

41. schvaluje smlouvu o zajištění hudební produkce při Slavnostech Kaše mezi městem Horažďovice a 
hudební skupinou Ready Kirken, jako hlavním účinkujícím Slavností Kaše 2013 a pověřuje starostu 
města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

42. schvaluje Směrnici č. 3/20013 o tvorbě a způsobu čerpání sociálního fondu – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  tajemnice MěÚ 

43. jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící komise veřejné zakázky „Údržba zeleně Horažďovice –
dřeviny“, zadávanou dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ve 
zjednodušeném podlimitním řízení a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá organizační složka Technické služby 

44. v záležitosti kácení veřejné zeleně schvaluje:

a) kácení 1 ks jalovce na p. č. 221/16 před kuchyní ZŠ Komenského v k. ú. Horažďovice
b) kácení 2 ks smrků na p. č. 521/3 u autobusové zastávky v k. ú. Horažďovická Lhota
c) kácení 4 ks jasanů na p. č. 508/1 u kapličky v k. ú. Horažďovická Lhota

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka Technické služby 

45. v záležitosti Aquaparku Horažďovice schvaluje smlouvu o krátkodobé spolupráci mezi městem 
Horažďovice  a  Telefónica Czech Republic, a.s.,  se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2 na 
propagaci AQUAPARKU  Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  tajemnice MěÚ a organizační složka Aquapark 

46. v záležitosti stavby „Stavební úpravy MŠ Loretská – zřízení třídy pro 15 dětí“:

a) rozhodla o přijetí nabídky Ing. Petra Meduny, Komenského 698, Horažďovice na zhotovení 
projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy MŠ Loretská – zřízení třídy pro 15 dětí“ včetně 
výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru ve výši 58.900 Kč

b) schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem 

c) schvaluje  RO č. 1/2013 převod 58,90 tis. Kč  z investiční rezervy rozpočtu na akci „Stavební 
úpravy MŠ Loretská – zřízení třídy pro 15 dětí“

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

47. schvaluje zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení díla „ZŠ 
Blatenská, Horažďovice - rekonstrukce sociálních zařízení“ včetně specifikovaných příloh a seznam 
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společností, které budou vyzvány k podání nabídky, a jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící 
komise  a pověřuje starostu podpisem výše uvedeného – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

48. schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na služby 
s názvem „Městský úřad Horažďovice – profesionalita s lidskou tváří“ zadávanou dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění ve zjednodušeném podlimitním řízení, včetně 
příloh a seznam společností určených k obeslání,  jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící komise 
a pověřuje starostu města podpisem výše uvedeného – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  projektový 
manažer 

49. zřizuje monitorovací výbor projektu Městský úřad Horažďovice – profesionalita s lidskou tváří, reg. č. 
1.04/4.1.01/89.00036. ve složení. předseda : Mgr.  Karel Zrůbek – starosta, členové: Jan Buriánek –
místostarosta, Ing. Ivana Dušková – tajemnice MěÚ – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  projektový 
manažer 

50. souhlasí s průběžnou technologickou inovací veřejného osvětlení v tom smyslu, že budou při nových 
instalacích nebo hromadných výměnách používána po zvážení ekonomické výhodnosti, technické 
proveditelnosti a po doložení technického výpočtu rovnoměrnosti osvětlení komunikací, dle jejich 
specifikace, úsporná LED svítidla a v případě pokládání nového vedení el. proudu bude použit 
vícežilový kabel pro možnost využití el. proudu z pilíře VO mimo dobu nočního svícení a pověřuje 
vedoucí MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města a vedoucího TS realizací usnesení – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města a místostarosta města 

51. schvaluje poskytování administrativních služeb pro MěÚ, odbor kanceláře starosty města  
……………….., …………………, ………… na základě dohody mimo pracovní poměr v úhrnné částce 
max. 25.000 Kč v roce 2013, schvaluje rozpočtové opatření č. 03/2013 – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  starosta města 

52. schvaluje rozpočtové opatření č. 02/2013 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

53. rozhodla o vyloučení uchazečů: 

a) VAKBAU s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4 Braník, IČ: 24767310 a to na základě ustanovení § 
71 odst. 11) 

b) SWIETELSKY stavební s.r.o., Železničářská 1234/79, Plzeň, IĆ:- 48035599 a to na základě 
ustanovení § 76 odst. 6)

ze zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem 
„Otavská cyklostezka – úsek v mikroregionu Prácheňsko č.1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí, etapa I.“ a 
pověřuje starostu města podpisem rozhodnutí o vyloučení – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

54. ve věci jednání RM a ZM schvaluje termíny 

  jednání RM: 29.04.2013  v 15:00 hod.  
13.05.2013  v 15:00 hod.  
27.05.2013  v 15:00 hod.  
24.06.2013  v 15:00 hod.  

jednání ZM : 03.06.2013  v 18:00 hod    

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




