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Město Horažďovice
Usnesení 

ze 75.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
dne 02.12.2013

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  ze 74. schůze  
RM dne 11.11.2013 

2. doporučuje ZM projednat a schválit darovací smlouvu č. DAR 7/13-33100/Pt mezi Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle (dárce) a městem 
Horažďovice (obdarovaný), týkající se převodu pozemků p.č. 2475/33 ostatní plocha ostatní 
komunikace o výměře 279 m2, p.č. 2475/34 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1 210 m2, p.č. 
2475/35 ostatní plocha silnice o výměře 46 m2, p.č. 2475/36 ostatní plocha ostatní komunikace o 
výměře 2 m2, p.č. 2475/37 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 21 m2 oddělených z p.č. 
2475/26 v k.ú. Zářečí u Horažďovic geometrickým plánem č. 267-2135-2012 – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

3. schvaluje záměr odprodeje nemovitostí p.č. 60/1 ostatní plocha zeleň o výměře 404 m2, stavby bez 
čísla popisného na st.p.č. 91 a st.p.č. 91 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 v k.ú. Komušín a 
pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

4. schvaluje smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4 kV pro objekt hasičárny ve Veřechově mezi městem Horažďovice a ČEZ Distribuce, a.s. a 
souhlasí s úhradou podílu na nákladech ve výši 8.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

5. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby 
č. IV-12-0009105 k akci „Horažďovice, Komenského p1214, kNN“ mezi městem Horažďovice (budoucí 
povinný) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupené na základě 
plné moci společností Hrdlička spol. s r.o., Tetín 45, Beroun (budoucí oprávněný) a pověřuje starostu 
města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

6. bere na vědomí  oznámení o ukončení výběrového řízení bez podání nabídky a schvaluje záměr 
pronájmu p.č. 219/23 zahrada o výměře 188 m2 a části p.č. 223/12 ostatní plocha o výměře 65 m2

v k.ú. Horažďovice výběrovým řízením za minimální cenu 5 Kč/m2 pozemku a pověřuje MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce Obecáku v Horažďovicích“
uzavřené se společností Vavřík stavby s.r.o., Příkosice 151, Mirošov, jehož předmětem je změna doby 
plnění a  pověřuje starostu města  podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

8. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Stavební úpravy MŠ 
Loretská – zřízení třídy pro 15 dětí“ uzavřené s Ing. Petrem Medunou, Komenského 698, Horažďovice, 
jehož předmětem je změna termínů plnění a pověřuje starostu města  podpisem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

9. rozhodla o přijetí nabídky společnosti BOULA IPK, s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, Plzeň na výkon 
autorského dozoru stavby „Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko č. 1 - Svaté Pole -
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č. 4 – Zářečí – I. etapa“ ve výši jednotkové ceny 540 Kč/hod + DPH a 1.700 Kč/cestu + DPH a 
schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem  – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na výkon archeologického dohledu stavby „Otavská 
cyklostezka – úsek v mikroregionu Prácheňsko č.1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí, etapa I.“ uzavřené se 
společností ZIP, o.p.s., Tomanova 3-5, Plzeň, jehož předmětem je změna doby plnění a pověřuje 
starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

11. doporučuje ZM schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Otavská cyklostezka –
úsek v mikroregionu Prácheňsko č. 1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí, etapa I.“ uzavřené se společností 
Silnice Klatovy a. s., Vídeňská 190, Klatovy, jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny 
o 591.957 Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města

12. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Přístavba a 
stavební úpravy kulturního domu Horažďovice“ uzavřené se společností  ŠUMAVAPLAN, s.r.o., Újezd 
19/409, Praha 1, jehož předmětem je změna termínů plnění a pověřuje starostu města podpisem – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

13. schvaluje stanovisko města k žádosti obyvatel lokality Jarov o zřízení veřejného osvětlení – za 
realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

14. schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a manželi  ….. a 
………   …………….., ………………, ………………. (nájemce), týkající se zmenšení výměry 
pronajatého pozemku po obnově operátu a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

15. schvaluje záměr pronájmu vodních ploch p.č. 18/1 vodní plocha o výměře 1 121 m2, p.č. 341/1 vodní 
plocha o výměře 1 638 m2 v k.ú. Horažďovická Lhota a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ,  odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

16. schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 757, Žižkova ulice, Horažďovice Renatě Kopnické, Velký 
Bor 32 za účelem prodeje dětského zboží s platností od 01.01.2014  na dobu neurčitou. Nájemné je 
stanoveno ve výši  170 Kč/m2/rok a bude valorizováno vždy k 01.01. běžného kalendářního roku o míru 
inflace roku předchozího – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ,  odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

17. v záležitosti snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v Mayerově ul. čp. 262, Horažďovice 
schvaluje: 

a) nájemné  ve  výši  381 Kč/m2/rok  za  pronájem nebytových  prostor v čp. 262, Mayerova ulice,  
Horažďovice nájemci  Zobalová nábytek  s.r.o., zastoupeného Jitkou  Zobalovou, Velká  Turná 
78, Strakonice s platností od  01.01.2014

b) dodatek č. 3 k nájemní smlouvě a pověřuje starostu města podpisem 

c) splátkový   kalendář   pod   ztrátou   výhody   splátek   s nájemcem   Zobalová  nábytek  s.r.o., 
zastoupeného  Jitkou  Zobalovou, Velká Turná 78, Strakonice na úhradu dlužného nájemného a   
příslušného  úroku   z prodlení   za   pronájem   nebytových  prostor  Mayerova  ulice  262, 
Horažďovice  ve  výši  4.250 Kč/měsíc  vždy  k 25. dni běžného  kalendářního  měsíce, poprvé  
v lednu 2014, zároveň  bude placeno běžné nájemné ve čtvrtletních splátkách

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

18. schvaluje splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  s …….  ………. a  ………  …………..  
nájemci bytu č. ..,  ……………………., Horažďovice na úhradu dlužného nájemného a příslušného 
poplatku z prodlení ve výši  2.000 Kč/měsíc vždy k 25. dni běžného  kalendářního  měsíce, poprvé  v  
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prosinci   2013, zároveň  bude placeno běžné měsíční nájemné bytu  – za realizaci usnesení 
zodpovídá  MěÚ,  odbor investic, rozvoje a majetku města 

19. v bytových záležitostech: 

a) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .., ……………….., Horažďovice s ………… 
……………., ……………, Horažďovice k 30.11.2013 a schvaluje pronájem bytu č. .. (gars.), 
……………….., Horažďovice ………….  …………… , …………….. s platností od 05.12.2013 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

b) schvaluje prodloužení  nájmu bytu č. …., ……………………., Horažďovice  (tzv. opakovaný 
pronájem) na dobu dvou let od 08.12.2013 do 07.12.2015 (ve smyslu usnesení RM č. 51/26 ze 
dne 27.08.2008) – nájemce ………… ……………..

– za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ,  odbor kanceláře starosty a MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města – (5-0-0).

20. doporučuje ZM: 

a) schválit plnění rozpočtu města k 31.10.2013

b) schválit 2. rozpočtovou změnu, tj. rozpočtová opatření 20 - 42/2013

– za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

21. doporučuje ZM schválit  rozpočtový výhled 2014-2017 – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, 
finanční odbor 

22. doporučuje ZM schválit Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných půjček z Fondu 
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 21. listopadu 2013, tj.: schválit smlouvu o poskytnutí půjčky 
…………  ……………., …………………., Horažďovice ve výši 50 tis. Kč se splatností 4 roky a úrokovou 
sazbou 3 % – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

23. v záležitosti poskytnutí účelové dotace: 

a) schvaluje podpořit aktivitu č. 1) nízkoprahové služby pro děti a mládež – Klub DOK a aktivitu č. 
4 sociálně  aktivizační služby pro rodiny s dětmi

b) ukládá MěÚ, finančnímu odboru jednat s  Diakonií ČCE  Západní Čechy  o nákladech na  
schválené aktivity  a účelovou dotaci zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2014

– za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

24. doporučuje ZM schválit Tělocvičné jednotě  Sokol Horažďovice, Tyršova 352, Horažďovice, IČ 
48353175, prominutí  úroku z prodlení ve výši 1 % z dlužné částky denně za 166 dnů,   tj. celkem
82.500 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

25. rozhodla zařadit do rozpočtu na rok 2014 příspěvek Oblastní charitě Horažďovice ve výši 120.000 Kč 
účelově určený na provoz sociální služby Občanská poradna – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

26. neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na provoz babyboxu pro odložené děti, jež byl zřízen 
v Domažlické nemocnici – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví 

27. doporučuje ZM projednat a schválit revokaci usnesení: revokuje usnesení z 18. zasedání ZM ze dne 
26.09.2013, v  bodě 5, odst. d) a nově zní takto: 

schvaluje přechod práv a závazků na Základní uměleckou školu Horažďovice, příspěvková    
organizace dnem 1. ledna 2014 takto:
 veškerá práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců základní umělecké školy 

s místem výkonu práce Blatenská 310, a to pracovníků těchto osobních čísel:106, 107, 97, 79, 
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80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 108 a 89 vedených v personální evidenci Základní školy a Základní 
umělecké školy Horažďovice, příspěvková organizace (IČ: 75005557)

 bezúplatný převod movitého majetku užívaného základní uměleckou školou dle inventarizace 
provedené k 31.12.2013

 závazky vztahující se k činnosti základní umělecké školy dle inventarizace provedené 
k 31.12.2013

– za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ,  odbor PPŠK 

28. souhlasí s uzavřením Křesťanské MŠ a MŠ Loretská v době od 23.12.2013 do 03.01.2014 – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

29. na základě žádosti ředitelky Křesťanské MŠ vyjadřuje předchozí souhlas k přijetí finančního daru od 
Sdružení rodičů a přátel při KMŠ Horažďovice, o.s. ve výši 30.000 Kč na financování školství –
konkrétně na dary ve formě učebních pomůcek, hraček – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ,  odbor 
PPŠK            

30. schvaluje v záležitosti plnění závazných ukazatelů  (dále ZU) rozpočtu příspěvkových organizací pro 
rok 2013:

a) splnění ZU pro rok 2013 ZŠ a ZUŠ Blatenská dle skutečnosti s tím, že dofinancování 19.014,37 
Kč je kryto ze schváleného příspěvku na provoz

b) splnění ZU pro rok 2013 MŠ Loretská dle skutečnosti s tím, že výdajové závazné ukazatele jako 
celek byly nedočerpány ve výši 1.160,29 Kč, úspora bude ponechána v rozpočtu příspěvkové 
organizace a schvaluje výši příjmů („školného“) pro rok 2013 MŠ Loretská dle skutečnosti s tím, 
že závazný ukazatel je dodržen a zvýšené příjmy budou ponechány v rozpočtu organizace

c) splnění ZU pro rok 2013 Křesťanské MŠ dle skutečnosti s tím, že výdajové závazné ukazatele 
jako celek byly nedočerpány ve výši 185,91 Kč, úspora bude ponechána v rozpočtu příspěvkové 
organizace a schvaluje výši příjmů („školného“) pro rok 2013 Křesťanské MŠ dle skutečnosti 
s tím, že chybějící příjmy ve výši 800 Kč budou kryty příspěvkem na provoz

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

31. v záležitosti Kulturního domu Horažďovice: 

a) schvaluje uzavření kina Otava v období od 20.12.2013 – 05.01.2014 za účelem čerpání řádné 
dovolené 

b) bere na vědomí termíny uvedení do provozu jednotlivých kulturních zařízení ve městě, 
konkrétně kulturního domu/ 12.12.2013 – 50 let od otevření/ a kina Otava /22.05.2016 – 40 let od 
otevření/ a následné případné opravy či rekonstrukce těchto zařízení

c) bere na vědomí sdělení o neuskutečnění akce Základního kurzu tance a společenského chování 
v letošním roce 

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

32. schvaluje poskytnutí sponzorského daru Oblastní charitě Horažďovice – 200 ks volných vstupenek pro 
děti do 15 let na jednu hodinu do Aquaparku Horažďovice účelově pro děti účastnící se Tříkrálové 
sbírky  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK         

33. schvaluje pořádání akce rozdávání betlémského světla a postavení tee-pee na náměstí v 
Horažďovicích dne 22.12.2013 v době od 14:00 do 17:00 hodin  – za realizaci usnesení zodpovídá
MěÚ, odbor PPŠK 

34. schvaluje bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň v roce 2014  pro subjekty:

a) ZUŠ Horažďovice  dne 17.6., 04.12., 16.12. 

b) ZŠ Komenského Horažďovice dne 17.12., 21.12
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c) PS Prácheň, o.s. dne 26.09.

d) Hudba bez hranic na koncertní sezonu roku 2014 dne 04.04., 02.05., 25.07., 03.10.,21.11.  

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK

35. schvaluje smlouvu  o půjčce mezi městem Horažďovice a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše Klatovy 
na zapůjčení chanovického betléma  a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

36. v záležitosti provozu IC Horažďovice: 

a) schvaluje smlouvu o provozování Regionálního informačního centra Prácheňska  mezi městem 
Horažďovice a RNDr. Ladislavem Havlem – Ciao…a pověřuje starostu města podpisem 

b) schvaluje dofinancování ročního příspěvku na provoz Regionálního informačního centra 
Prácheňska za období 2012 ve výši 40.000 Kč

c) schvaluje  rozpočtové opatření č. 41 

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

37. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč předsedkyni kulturní komise  ……………. a 
poskytnutí finančního daru členům komise zástupců částí obce:  …………………. ve výši 500 Kč,  
………………… ve výši 500 Kč, ……………….. ve výši 500 Kč,  ……………………. ve výši 500 Kč,  
………………… ve výši 500 Kč, ………………. ve výši 500 Kč,  …………………….. ve výši 500 Kč –
za  realizaci  usnesení  zodpovídá místostarosta města  

38. schvaluje podání žádostí o poskytnutí dotací z odboru umění a knihoven MK ČR a spoluúčast ve výši:
Děti a čtení  2014 50,68% (18.500 Kč), Seniorům Dokořán 2014 52,54% (15.500 Kč) a pověřuje 
starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  organizační složka Městská knihovna

39. v záležitosti poskytnutí dotace: 

a) schvaluje přijetí dotace od MVČR – GŘ HSZ ČR prostřednictvím Plzeňského kraje ve výši 
99.500 Kč  na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro JPO nasazených v průběhu 
povodně v červnu 2013 

b) schvaluje použití neinvestiční dotace na nákup vybavení pro JPO III SDH Horažďovice věcnými 
prostředky přesně v souladu s pokyny MV – GŘ HZS ČR pro zabezpečení její akceschopnosti 
neinvestiční povahy, jež zůstane majetkem města Horažďovice

c) schvaluje rozpočtové opatření č. 41/2013

d) pověřuje Františka Kříže, pracovníka bezpečnosti a krizového řízení, Odbor kanceláře starosty 
společně s Karlem Štěpánem, velitelem JPO III SDH Horažďovice realizací nákupu věcných 
prostředků v souladu s pokyny MV – GŘ HZS ČR

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty 

40. v záležitosti projektu „Revitalizace zeleně ve městě Horažďovice – I. ETAPA“ doporučuje ZM:

a) schválit realizaci projektu „Revitalizace zeleně ve městě Horažďovice – I. ETAPA“

b) schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace zeleně ve městě Horažďovice – I. 
ETAPA“ do Operačního programu Životní prostředí v rámci 50. výzvy OPŽP, s celkovými 
plánovanými výdaji 2.809.000 Kč včetně DPH

c) schválit financování celkových nákladů projektu, na které není poskytována podpora z SFŽP 
nebo SR uvolněním prostředků z rozpočtu města v případě schválení dotace a to ve výši cca 
750.000 Kč včetně DPH

d) uložit finančnímu odboru MěÚ zapracovat spoluúčast do návrhu rozpočtu na rok 2014

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 

41. v záležitosti kácení zeleně schvaluje:
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a) kácení ze zdravotních důvodů 1 ks borovice na p. č. 832/39 mezi č.p. 934 a MŠ Na Paloučku 
v k.ú. Horažďovice

b) kácení ze zdravotních důvodů 1 ks dubu na p. č. 208/2 za č.p. 220 v Jiráskově ulici v k.ú. 
Horažďovice

c) kácení ze zdravotních důvodů 1 ks jilm na p. č. 2756/5 v parčíku u ulice Jiřího z Poděbrad v k. ú. 
Horažďovice

d) kácení ze zdravotních důvodů 3 ks čimišníků na p. č. 832/40 v Palackého ulici v k.ú. Horažďovice

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 

42. v záležitosti návrhu na rekonstrukci Městské knihovny: 

a) ustanovuje pracovní skupinu ve složení: vedoucí - Lenka Šimonová, Mgr. Tomáš Pollak, Mgr. 
Jan Šašek, starosta nebo místostarosta města a zástupce MěÚ, odboru investic, rozvoje a 
majetku města 

b) stanovuje cíl pracovní skupiny takto: posoudit stávající a budoucí možnosti a potřeby činnosti 
institucí: Městské muzeum, Městská knihovna, DDM a zvážit realizaci těchto záměrů v rámci 
areálu zámku a případně dalších objektů ve vlastnictví města

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna 

43. schvaluje poskytnutí daru  veliteli JPO III SDH Horažďovice …………………..  ve výši 1.700 Kč a 
členům JPO III SDH Horažďovice takto: ………………. ve výši 1.000 Kč, ……………….. ve výši 1.000 
Kč, …………….. ve výši 800 Kč a ………………. ve výši 500 Kč – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor kanceláře starosty

44. neschvaluje zapojení města Horažďovice do motivačního programu pro obce provozovaný 
společností ELEKTROWIN, a.s. – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor ŽP 

45. souhlasí s užíváním části nebytových prostor v čp. 310 Blatenská ulice a souhlasí s předloženou 
„Smlouvou o užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi Základní školou Horažďovice,
Blatenská 540, příspěvková organizace a Základní uměleckou školou Horažďovice, příspěvková 
organizace s účinností od 01.01.2014 s tím, že poměr nákladů spojených s užíváním nebytových 
prostor bude rozúčtován v poměru 40 % (ZŠ) : 60 % (ZUŠ) – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, 
odbor PPŠK

46. ve věci ankety NEJLEPŠÍ V ROCE 2013:
a) schvaluje :

 uspořádání ankety podle pravidel uvedených v příloze
 částku max. 11.000 Kč na nákup odměn a pro vítěze ankety a vylosované navrhovatele
 použití max. 100 ks zvýhodněných vstupenek 1+1 do Aquaparku jako odměny pro 

vylosované navrhovatele, hlasující a členy poroty
 rozpočtové opatření č. 41 

b) jmenuje porotu ankety ve složení: Jan Kouba, Josef Chalupný, Roman Vaněk, Jan Šašek, 
Ondřej Brabec, náhradník Lenka Šimonová

c) pověřuje MěÚ OPPŠK, Markétu Bučokovou realizací usnesení

– za realizaci usnesení zodpovídá  starosta města a MěÚ, odbor PPŠK

47. schvaluje povolení úplné uzavírky provozu na chodníku na p.č. 2475/3 v k.ú. Zářečí u Horažďovic 
v Komenského ulici v Horažďovicích z důvodu provádění demolice objektů na st.p.č. 161 v k.ú. Zářečí 
u Horažďovic a zajištění bezpečnosti chodců při provádění demolice v termínu od 09.12.2013 do 
13.12.2013 – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

48. doporučuje ZM schválit  rozpočet dobrovolného svazku obcí Radina na rok 2014,   tj. příjmy 305 tis. 
Kč, výdaje 305 tis. Kč – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, finanční odbor
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49. schvaluje stanovisko města k žádosti Sdružení občanů Horažďovic – Předměstí o zřízení chodníku 
k nádraží ČD – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

50. v záležitosti projektu „Prácheňské marionety - oživlá lidová kultura“ doporučuje ZM schválit: 

a) realizaci projektu „Prácheňské marionety - oživlá lidová kultura“

b) podání žádosti o dotaci na projekt „Prácheňské marionety - oživlá lidová kultura“ do Regionálního 
operačního programu, prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 3.1 Rozvoj 
infrastruktury cestovního ruchu s celkovými plánovanými výdaji 11.300.000 Kč včetně DPH

c) předfinancování a financování projektu uvolněním prostředků z rozpočtu města v případě 
schválení dotace v rámci rozpočtu města Horažďovice a to ve výši  11.300.000 Kč včetně DPH

–za realizaci usnesení zodpovídá  organizační složka Městské muzeum 

51. v záležitosti projektu „Prácheňské marionety - oživlá lidová kultura“: souhlasí s uzavřením partnerství 
města Horažďovice, zastoupeného starostou Mgr. Karlem Zrůbkem s  právnickými osobami:

 Muzeum Šumavy Sušice, Náměstí Svobody 40, 342 01 Sušice (IČ: 00075776) - zastoupené 
ředitelkou Mgr. Zdeňkou Řezníčkovou

 Tyjátr Horažďovice o.s., Palackého 932, 341 01 Horažďovice (IČ: 64388883) - zastoupené 
principálem Karlem Šťastným 

 DCK West, družstvo, Kpt. Jaroše 94, Klatovy I, 339 01 Klatovy (IČ: 01976770) - zastoupené 
předsedou představenstva Ing. Ivo Šaškem, CSc.

    a pověřuje starostu města podpisem prohlášení o partnerství – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Městské muzeum

52. doporučuje ZM schválit kapitoly  Strategického plánu rozvoje města: 

a) Životní prostředí 

b) Volnočasové aktivity 

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  starosta města – (4-0-1).

53. ve věci prodeje plynárenského zařízení akce „Středotlaké plynovody a přípojky, I. a II. etapa, ul. 
Komenského a Třebomyslická, Horažďovice“ doporučuje ZM projednat a schválit tyto body: 

a) vzít vědomí pořizovací cenu vybudovaného STL plynovodu ve výši 2.874.718,72 Kč,
b) schválit ve veřejném zájmu prodej plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství 

v rozsahu daném kupní smlouvou společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem 
za cenu 560.199 Kč bez DPH,

c) schválit příslušnou kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a společností RWE
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem (kupující) a pověřit starostu města podpisem

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

54. doporučuje ZM schválit program 20. zasedání ZM a  schválit ověřovatele zápisu a návrhovou komisi –
za realizaci usnesení zodpovídá místostarosta města 

55. ve věci jednání RM  schvaluje termíny:

jednání RM : 16.12.2013 v 15:00 hod.

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




