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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 63.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 17.07.2017 

 
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 62. schůze RM ze 
dne 26.06.2017  

2. v záležitosti akce „Aquapark, ZŠ Blatenská – opravy vybraných částí“:  

a) rozhodla o přijetí nabídky uchazeče STAFIS – KT s.r.o., Pačejov – nádraží 74, Horažďovice, 
IČO: 25219090 na realizaci veřejné zakázky za nabídkovou cenu 1.244.765 Kč bez DPH 
(1.506.166 Kč vč. DPH)  

b) schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

c) ukládá výdaje ve výši 1.506.166 Kč zahrnout do rozpočtu na rok 2018 

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

3. v záležitosti nabídky Českých drah, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 doporučuje ZM projednat a 
schválit odkup pozemků: 

a) p.č. 2271/12 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 249 m2, p.č. 1272/5 ostatní plocha 
silnice o výměře 2 861 m2, p.č. 1272/15 ostatní plocha silnice o výměře 22 m2, p.č. 1272/26 
ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 424 m2 v k.ú. Horažďovice za navrženou kupní cenu 
230.000 Kč 

b) p.č. 2271/16 p.č. ostatní plocha jiná plocha o výměře 36 m2, p.č. 3199 ostatní plocha jiná plocha 
o výměře 136 m2, p.č. 2189/18 ostatní plocha jiná plocha o výměře 11 m2, p.č. 2189/19 ostatní 
plocha jiná plocha o výměře 9 m2, p.č. 2189/20 ostatní plocha jiná plocha o výměře 1 268 m2 
v k.ú. Horažďovice za navrženou kupní cenu 220.000 Kč 

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

4. v záležitosti manželů ……….. ………. schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 1368/1 o výměře 
cca 34 m2 v k.ú. Komušín, přesná výměra bude upřesněna geometrickým plánem, který na své náklady 
vyhotoví žadatelé manželé ……………… , pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru odprodeje části pozemku a vyhotovením znaleckého posudku na ocenění pozemku – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. v záležitosti projektu „Rekonstrukce Peškovy ulice, Horažďovice“: 

a) revokuje usnesení z 54. RM, bod č. 5 a), ze dne 14.01.2013 

b) doporučuje ZM schválit Smlouvu vlastníků nemovitostí o společném postupu při výstavbě 
komunikace mezi městem Horažďovice a …………. ……………… , ……………. , …………… 
v rámci projektu „Rekonstrukce Peškovy ulice, Horažďovice“ 

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

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(pronajímatel) a manželi …………  a …………  ………….. , ………………,  Horažďovice (nájemce) na 
pronájem části pozemku p.č. 2722/25 ostatní plocha o výměře 92 m2 v k.ú. Horažďovice za účelem 
uskladnění materiálu při výstavbě rodinného řadového domu na dobu určitou od 01.07.2017 do 
31.12.2017 a nájemné ve výši 7 Kč/m2 pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  
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7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(pronajímatel) a Českým rybářským svazem, z.s., místní organizací Horažďovice, IČO: 43316603, Nad 
Nemocnicí 1135, Horažďovice (nájemce) na pronájem pozemků p.č. 191/12 vodní plocha vodní nádrž 
umělá o výměře 402 m2, p.č. 191/13 vodní plocha vodní nádrž umělá o výměře 217 m2, p.č. 191/14 vodní 
plocha vodní nádrž umělá o výměře 142 m2, p.č. 191/15 vodní plocha vodní nádrž umělá o výměře 153 
m2, p.č. 191/16 vodní plocha vodní nádrž umělá o výměře 224 m2 vše v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic za 
účelem chovu ryb s účinností od 01.08.2017 na dobu neurčitou a nájemné ve výši 1.500 Kč/ha pozemku – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. v záležitosti zpracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB) pro bytové domy v majetku města 
Horažďovice:  

a) schvaluje cenovou nabídku A-Z Energy Consult s.r.o. – 5.460,51 / 2 výtisky PENB na bytový 
dům 

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracován průkazů energetické náročnosti budov 
v majetku města Horažďovice uzavřené mezi městem Horažďovice (objednatel) a A-Z Energy 
Consult s.r.o., IČO 28148908, DIČ CZ28148908, Žižkova tř. 309/12, České Budějovice 
(zhotovitel) za cenu 176.000 Kč bez DPH (212.960 Kč vč. DPH) s termínem dokončení k 
31.08.2018 

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

9. v záležitosti akce „Zámek Horažďovice – restaurování oken, dveří a vrat“:  

a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo akce „Zámek Horažďovice – restaurování 
oken, dveří a vrat“ uzavřené s Ing. Jiřím Stýblem, Dlouhá Ves u Sušice, jehož předmětem je 
změna rozsahu díla a navýšení ceny o 59.800 Kč 

b) schvaluje přesun 59.800 Kč z nespecifikované neinvestiční rezervy rozpočtu města na akci 
„Zámek Horažďovice – restaurování oken, dveří a vrat“, který bude zahrnut do rozpočtového 
opatření č. 9 

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

10. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Boubín – rekonstrukce hasičské zbrojnice“ mezi 
městem Horažďovice (objednatel) a firmou STAFIS-KT, a.s., Pačejov – nádraží 74, Horažďovice, IČO: 
25219090. Dodatek se týká snížení smluvní ceny o 168.707 Kč bez DPH (204.135,47 Kč vč. DPH), 
celková smluvní cena bude činit 2.900.701 Kč bez DPH (3.509.848,21 Kč vč. DPH) – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje uzavření smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje v záležitosti 
stavby „Vodovod a kanalizace – Plzeňská ulice, Horažďovice“ mezi městem Horažďovice a Správou a 
údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o., Škroupova 18, Plzeň,  jejímž předmětem je stanovení podmínek 
prací v komunikaci na části pozemku p.č. 2730/18 v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje projektovou dokumentaci části stavby „Horažďovice – kanalizace a likvidace odpadních vod v 
místních částech města – SO 440 – Svaté Pole“ k žádosti o územní rozhodnutí – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IP-12-0003695/1 k akci 
„Třebomyslice p.č. 8/2, KT – kNN“ mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (strana 
povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín-Podmokly, zastoupenou na základě 
plné moci společností MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice (strana oprávněná) za 
jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě (celkem 12.100 Kč včetně 
DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IV-12-0012125/1/VB k akci „Horažďovice, KT, p.č. 1484/7 – kabel NN“ mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1,  Horažďovice (budoucí povinný) a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8,  Děčín-Podmokly, zastoupenou na základě plné moci společností ProjektEL s.r.o., 
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Masarykova 436,  Klatovy (budoucí oprávněná) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

15. schvaluje úplnou uzavírku provozu na místní komunikaci ulice Okružní v Horažďovicích, v úsecích dle 
doložené situace, z důvodu pořádání cyklistického závodu „Horažďovické kolo“ dne 03.09.2017 v době od 
08:00 hodin do 14:00 hodin s tím, že akce bude dostatečně zajištěna řádně poučenou a vybavenou 
pořadatelskou službou a v případě nouze bude umožněn vjezd vozidlům IZS – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

16. schvaluje konání akce „Mezinárodní noc pro netopýry 2017“ na pozemku města p.č. 1130/10 v k.ú. 
Zářečí u Horažďovic a umístění aktivit na pozemku (dle přílohy) dne 08.09.2017 od 18:00 hodin do 22:00 
hodin – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

17. souhlasí s vedením objízdné trasy po místní komunikaci Za tržištěm dne 28.07. a 29. 07.2017 v rámci 
pořádání Rally Pačejov a pořádáním doprovodné kulturní akce k rally dne 28.07.2017 na parkovišti u kina 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

18. schvaluje částečné uzavírky místní komunikace v ulicích Mayerova, Loretská, Palackého, Jiráskova a 
Hollarova při realizaci stavby „Oprava chodníků 2017“ ve dnech od 01.08.2017 do 30.09.2017 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

19. schvaluje zvláštní užívání místní komunikace ulice Mayerova v Horažďovicích, v úseku podél nemovitosti 
čp. 1065, z důvodu instalace zařízení mobilního operátora na střechu panelového domu jeden den 
v termínu od 24.07. do 31.07.2017 v časovém rozsahu 8:00 hodin - 14:00 hodin – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

20. usnesení nebylo přijato (žádost firmy Kompakt. s.r.o. ohledně povolení umístění reklamního a 
informačního plakátu ve vchodech bytových domů v majetku města Horažďovice po dobu 3-4 let) – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

21. schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 80_1282 ze dne 25.10.2007 na služby spojené s 
provozem RTN (rozdělovačů topných nákladů) mezi městem Horažďovice a společností ENERGIE-  
Reality, s.r.o.,  Hradce – Hradce 19,  České Budějovice – změna  měření   tepla  v bytech  Nad  
Nemocnicí  čp. 1073 a 1074, Horažďovice  (instalace kalorimetrů) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

22. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor sloužící jako prostor k občanské 
vybavenosti - klubovna, čp. 42, Věřechov, která je součástí pozemku p. č. st. 45 v k. ú. Veřechov, o 
celkové výměře 61,40 m2 ve vymezení: klubovna, umývárna, komora, sklad a šatna mezi městem 
Horažďovice a Tělovýchovnou jednotou Sokol Veřechov, IČO 48353248, zastoupenou Ing. Jaromírem 
Hnídkem s platností od 01.08.2017 na dobu neurčitou za nájemné 1.000 Kč/rok – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

23. v záležitosti pronájmu nebytových prostor Mírové náměstí 4, Horažďovice (rychlé občerstvení) schvaluje 
prominutí 2/3 nájmu z důvodu technického zprovoznění nebytových prostor  nájemcům Bc. Petru 
Horejšovi, Čímice 99, Sušice a Zdeňku Zoubkovi, Komenského  953, Horažďovice za období od 
01.07.2017 do 31.07.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

24. souhlasí s podnájmem části nebytových prostor Mírové náměstí 11, Horažďovice (Pizzerie V Zámku) 
společnosti Papež Gastro s.r.o. za účelem provozování gastro služeb na dobu neurčitou s platností od 
01.08.2017 za podmínky, že budou respektována ustanovení nájemní smlouvy ze dne 28.04.2016 a bude 
doložena podnájemní smlouva o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi Stanislavem Roubalem, 
IČO 69443491, Rožmberská  730, Praha – Kyje (nájemce)  a společností Papež Gastro s.r.o., IČO 
03281272, Kaprova 42/14, Praha – Staré Město (podnájemce) jako příloha k platné nájemní smlouvě – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

25. v záležitosti nájmu nebytových prostor - garáže, Peškova 713, Horažďovice:  

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání - garáže, 
Peškova 713, Horažďovice mezi ………. ……………… , ……………. , ……………….   
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(nájemkyně) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) ke dni 
31.07.2017  

b) schvaluje pronájem nebytových prostor - garáže,   Peškova 713, Horažďovice o výměře 18 m2 

Úřadu práce České republiky, Dobrovského 1278/25, Praha 7 – Holešovice, zastoupeného 
ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni, Kaplířova 2731/7, Plzeň s platností od 01.08.2017 na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok + DPH 
v zákonem stanovené sazbě a  schvaluje uzavření příslušné nájemní smlouvy 

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

26. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. .. (2+1), …………….., Horažďovice, na dobu dvou let 
s platností od 01.08.2017 do 31.07.2019 za nájemné ve výši 40,37 Kč/m2 …………… ……………., 
…………….., Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

27. schvaluje znovupřidělení – pronájem bytu č. .. (2+1), …………………. , Horažďovice, na dobu určitou od 
01.08.2017 do 31.01.2018 za nájemné 40,89 Kč/m2 ……… …………… , ………………… , Horažďovice – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

28. schvaluje pronájem bytu č. .. (3+1), …………………, Horažďovice …………… …………, ……………….., 
Horažďovice, s platností od 01.08.2017 na dobu určitou do 31.12.2018 za nájemné ve výši 41,79 Kč/m2 – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

29. schvaluje pronájem bytu č. ..  (3+1),  …………….. , Horažďovice ………………, ………………, …………. 
s platností od 01.08.2017 na dobu určitou do 30.09.2017 za nájemné ve výši 41,79 Kč/m2 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

30. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), …………….. , Horažďovice ……….. ………….. , ……………. 
s platností od 01.08.2017 na dobu určitou do 31.12.2017 za nájemné ve výši 40,89 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  

31. schvaluje pronájem bytu  č.  .. (0+1),  …………….. , Horažďovice (DPS) …………. …………. , 
……………………., Horažďovice s platností od 01.08.2017 na dobu neurčitou za nájemné 30,69 Kč/m2 – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

32. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. ..  (1+3), ………... s ………… ………….. ke 
dni 31.08.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

33. v záležitosti nových platových výměrů ředitelek mateřských škol, základních škol a ředitele ZUŠ:  

a) vydává  platové výměry ředitelkám příspěvkových organizací Mgr. Aleně Průchové, Bc. Jitce 
Černé, Mgr. Marcele Šmrhové, Mgr. Jaroslavě Šimkové a řediteli Mgr. Martinu Petrusovi 
s účinností od 1. července 2017 v souladu s nařízením vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě 

b) určuje plat ředitelce Křesťanské MŠ Bc. Lucii Listopadové dle přílohy návrhu usnesení. Platový 
výměr nabývá účinnosti 1. srpna 2017, je vydán v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě 

c) schvaluje  změnu platového výměru Bc. Jitky Černé, ředitelky MŠ Loretská, s účinností od 1. 
srpna 2017 ve smyslu zákonného platového postupu – dle přílohy návrhu usnesení, a to 
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

34. stanoví výši odměn ředitelce mateřské školy Mgr. Aleně Průchové dle předloženého návrhu v souladu s § 
134 a § 224 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK   
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35. bere na vědomí inspekční zprávu čj. ČŠIZ-445/17-Z a protokol o kontrole čj. ČŠIZ-446/17-Z z inspekční 
činnosti v Základní umělecké škole Horažďovice, příspěvková organizace, provedené Plzeňským 
inspektorátem České školní inspekce – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

36. v záležitosti vyřazení majetku příspěvkové organizace na základě předloženého seznamu majetku 
souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku ZUŠ Horažďovice 
v celkové pořizovací hodnotě 11.231 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

37. schvaluje podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků 
ve školní družině při ZŠ Komenského na 150 žáků v rejstříku škol a školských zařízení od 01.09.2017 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

38. v záležitosti finančního plánu pro rok 2017 příspěvkové organizace ZŠ Komenského:  

a) schvaluje splnění závazných ukazatelů finančního plánu pro rok 2017 ZŠ Komenského dle 
skutečnosti s tím, že výdajové závazné ukazatele byly nedočerpány ve výši 4.339 Kč, úspora 
bude ponechána v rozpočtu příspěvkové organizace na částečnou úhradu služby za zpracování 
nové webové prezentace školy, zbývající část bude příspěvková organizace krýt ze schváleného 
příspěvku na provoz 

b) schvaluje čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši 29.697 Kč (pořízení 2 ks 
mycích stolů, baterie sprcha ze stolu, změkčovač vody k myčce průběžné QQ-100) a 
univerzálních šetřičů vody ve výši 30.680,76 Kč 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

39. v záležitosti žádosti o dotaci na projekt „Modernizace výuky“ pro Základní školu Horažďovice, Blatenská 
540, příspěvková organizace doporučuje ZM:    

a) schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace výuky“ pro Základní školu Horažďovice, 
Blatenská 540, příspěvková organizace v rámci programu IROP, výzvy č. 68 – Zvyšování kvality 
a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD s 
celkovými plánovanými výdaji 2.000.000 Kč včetně DPH 

b) schválit v případě přiznání dotace: 

 předfinancování v maximální  výši 2.000.000 Kč včetně DPH formou návratné finanční 
výpomoci pro Základní školu Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 

  spolufinancování v maximální  výši 200.000 Kč včetně DPH  uvolněním prostředků z 
rozpočtu města 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

40. schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce z 23.09.2009, ve znění dodatku č. 1 z 22.02.2012 a č. 2 
z 09.04.2013, mezi městem Horažďovice a Základní školou Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková 
organizace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

41. souhlasí s užíváním části nebytových prostor v Křesťanské MŠ a souhlasí s předloženou „Smlouvou o 
užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi Křesťanskou MŠ a Školním sportovním klubem při 
Základní škole Horažďovice, IČO: 01487442, dále mezi Křesťanskou MŠ a Radkou Lečovou-Prosserovou, 
Předměstí 501, Horažďovice a mezi Křesťanskou MŠ a Libuší Holečkovou, Na Břehu 298, Katovice – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

42. souhlasí s užíváním části nebytových prostor v MŠ Loretská a souhlasí s předloženou „Smlouvou o 
užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi MŠ Loretská a Josefem Šteflíkem, Nová Ves 39, 
Švihov a mezi MŠ Loretská a Ing. Kateřinou Kumble, Volenice 84, Volenice – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

43. souhlasí  s užitím znaku města Horažďovice pro Okresní hospodářskou komoru Klatovy, náměstí Míru 
154,  Klatovy k užití na webové stránky OHK mezi partnery OHK na pohyblivém baneru – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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44. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 556254/01/zoz/2008ak4 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
mezi městem Horažďovice a spol. ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, Praha 4  – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP   

45. schvaluje ve  smyslu §  102 odstavec 2) písm. j)  zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších 
předpisů zvýšení počtu zaměstnanců organizační složky Městské muzeum Horažďovice o jednoho, pro 
období 01.08.2017 – 31.07.2018  s podmínkou, že na tohoto zaměstnance bude poskytnut příspěvek v 
rámci veřejně prospěšných prací od Úřadu práce ČR – za realizaci usnesení zodpovídá organizační 
složka Městské muzeum a MěÚ, odbor kanceláře starosty  

46. bere na vědomí rozhodnutí tajemnice MěÚ, Horažďovice, Ing. Ivany Duškové,  pověřit výkonem 
povinností a oprávnění vedoucího odboru památkové péče, školství a kultury Městského úřadu 
Horažďovice Bohuslavu Kodýdkovou s platností od 01.08.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá 
tajemnice MěÚ  

47. v záležitosti poskytnutí sponzorských darů pro Městskou knihovnu Horažďovice na projekt Děti a čtení 
2017 a Seniorům Dokořán 2017:  

a) schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice (obdarovaný) a firmou Rosa Computers 
– Václav Rosa, IČO 61754706, Prácheňská 35, Horažďovice  - dar ve výši 5.000 Kč  

b) schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice (obdarovaný) a firmou Kareš spol. s r.o., 
IČO 45317941, Blatenská 586, Horažďovice – dar ve výši 3.000 Kč 

c) schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice (obdarovaný) a firmou Mlýn a krupárna 
Mrskoš, s.r.o., IČO 263492248, U Jatek 127, Horažďovice – dar ve výši 1.000 Kč  

d) schvaluje darovací smlouvu na movitou věc mezi městem Horažďovice (obdarovaný) a firmou 
Jana a Petr Drázdovi – Barvy, nátěrové hmoty, IČO 63291347, Ševčíkova 37, Horažďovice –  
barvy a výtvarné potřeby (hodnota daru ve výši 1.000 Kč) 

       – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna  

48. schvaluje úpravy barů v kulturním domě čp. 17 v Horažďovicích dle návrhu nájemce Jana Adamce, Pod 
Stráží 89, Sušice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

49. schvaluje termíny jednání RM:             31.07.2017  ve 14:00 hod. 
      21.08.2017  ve 14:00 hod. 
      04.09.2017  ve 14:00 hod.  
      18.09.2017  ve 14:00 hod.  

  

                  termín jednání ZM:               28.08.2017 v    18:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ 

  

 

 

 
     

 

 

            Ing. Michael Forman, v.r.                   Ing. Hana Kalná, v.r.   
            starosta města                    místostarostka města   

 

 


