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Město Horažďovice
Usnesení 

ze 77.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
dne 13.01.2014

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 76. schůze  
RM dne 16.12.2013 

2. odkládá ,,Plán investic vodohospodářské infrastruktury na rok 2014“ vypracovaný  společností 
ČEVAK, a.s., Severní 8/2264, České Budějovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

3. bere na vědomí plán investic a finanční plán údržby bytového fondu na rok 2014 – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

4. schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 
na akci „Rekonstrukce obecního areálu, Horažďovická Lhota“ a pověřuje starostu města podpisem 
žádosti a jejích příloh – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

5. schvaluje dodatek č. 2 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 provedení záchranného 
archeologického výzkumu pozitivních nálezů a zvýšení ceny o 21.710 Kč + DPH a pověřuje starostu 
města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

6. schvaluje dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720759399 uzavřené mezi Kooperativou pojišťovnou, 
a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8 (pojistitel) a městem Horažďovice, 
se sídlem Mírové náměstí 1, Horažďovice (pojistník), jehož předmětem je prodloužení pojistné doby 
projektu „Otavské cyklostezky – úsek v mikroregionu Prácheňsko č. 1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí, etapa 
I.“ do 30.07.2019 a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. ve věci žádosti ………..  ……………: 

a) schvaluje záměr propachtování pozemků p.č. 362/2 orná půda o výměře 266 m2, p.č. 350/2 
ostatní plocha o výměře 60 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města zveřejněním záměru propachtování

b) neschvaluje záměr odprodeje pozemků p.č. 355 trvalý travní porost o výměře 10 916 m2 a p.č. 
354/2 trvalý travní porost o výměře 11 495 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic

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

8. schvaluje sdělení SPU 545781/2013/104/Sza podle ust. § 8 odst. 1 písm. a), e) a f) zákona č. 
428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých 
zákonů pro Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 
8, Plzeň týkající se pozemku p.č. 2660/42 v k.ú. Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem  –
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

9. doporučuje ZM projednat a schválit smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí z příslušnosti 
hospodařit s majetkem státu do vlastnictví obce č. 5004Ho13/03 mezi Českou republikou – Státním 
pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3, který zastupuje ředitel Krajského pozemkového 
úřadu pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 8, Plzeň (převádějící) a městem Horažďovice 
(přejímající), týkající se převodu pozemku p.č. 614 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 6 155 
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m2 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města 

10. doporučuje ZM projednat a schválit smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí z příslušnosti 
hospodařit s majetkem státu do vlastnictví obce č. 5003Ho13/03 mezi Českou republikou – Státním 
pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3, který zastupuje ředitel Krajského pozemkového 
úřadu pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 8, Plzeň (převádějící) a městem Horažďovice 
(přejímající), týkající se převodu pozemku p.č. 364/12 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 
126 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic  – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

11. souhlasí s uložením kabelů NN do pozemků města p. č. 1510/27, 1510/28 a 1512/2 v k. ú. 
Horažďovice dle žádosti ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené společností JH projekt, s.r.o., Národních 
mučedníků 196, Klatovy za podmínky, že bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene, povrchy budou obnoveny do původního stavu a budou předány zástupci 
Technických služeb města Horažďovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

12. souhlasí s podnájmem části nebytových prostor v čp. 311, Blatenská ulice, Horažďovice (samostatná 
místnost) JUDr. Martinu Alešovi, Houškova 524/30, Plzeň a JUDr. Martinu Litvanovi, Fügnerovo 
náměstí 1808/3, Praha  za účelem spolupráce na společném projektu na dobu neurčitou s platností od 
01.02.2014 za podmínky, že budou respektována ustanovení nájemní smlouvy  a bude doložena 
podnájemní smlouva mezi společností RK KLIKA s.r.o., Samaritánská 204/14, Plzeň a JUDr. Martinem 
Alešem, JUDr. Martinem Litvanem jako příloha k platné nájemní smlouvě – za realizaci usnesení 
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

13. schvaluje s platností od 01.01.2014: 

a) znění nájemní smlouvy na byt

b) znění nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání

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

14. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. ..,  ………….. , Horažďovice mezi městem 
Horažďovice a  ………….. …………,  ………………….. , Horažďovice ke dni 31.12.2013 a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ,  odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

15. schvaluje splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  s ………….  a …………..  …………., 
…………….. na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu a 
příslušného poplatku z prodlení ve výši  2.000 Kč/měsíc vždy k 25. dni běžného  kalendářního  
měsíce, poprvé  v lednu 2014 – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ,  odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

16. v bytových záležitostech: 

a) schvaluje pronájem bytu č. ..  (2+1), ……………… , Horažďovice ………… ………, 
……………………, …………………. s platností od 01.02.2014 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 pronájem bytu č. .  (2+1), ………….. , Horažďovice ………… ……….., ………………, 
……………….. s platností od 01.03.2014 na dobu určitou do 31.12.2015 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 

17. schvaluje pronájem nebytového prostoru – kanceláře č. 129 v budově MěÚ,  Mírové náměstí čp. 2-3 
DSO Horažďovicko, se sídlem Mírové náměstí 1, Horažďovice, IČ 02270935 na dobu určitou od 
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15.01.2014 do 31.7.2015. Nájemné je stanoveno ve výši 1 Kč /rok  a 1 Kč + DPH/ rok na movité věci  a  
služby spojené s nájmem ve výši 7.600 Kč/ rok + DPH  a pověřuje starostu města  podpisem smlouvy 
– za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ,  finanční odbor 

18. v záležitosti čerpání  příspěvku SK Stará garda Horažďovice: 

a) schvaluje prodloužení termínu čerpání příspěvku SK Stará garda Horažďovice, Mírová 970, 
Horažďovice  do 10.01.2014  včetně vyúčtování příspěvku 

b) ukládá finančnímu odboru navýšit v návrhu rozpočtu města Horažďovice na rok 2014 příspěvek 
na spolky o 3.000 Kč

– za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ,  finanční odbor  

19. schvaluje směrnici Reálná hodnota majetku určeného k prodeji – za realizaci usnesení zodpovídá  
MěÚ,  finanční odbor 

20. schvaluje neuplatňování valorizace nájemného z nebytových prostor a pozemků v roce 2014 – za 
realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ,  finanční odbor  

21. doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se stanoví školské obvody 
základních škol zřízených městem Horažďovice a části společných školských obvodů základních škol 
zřízených městem – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ,  odbor PPŠK 

22. bere na vědomí Protokol čj. ČŠIP-851/13-P o veřejnosprávní kontrole příspěvkové organizace 
Základní školy a Základní umělecké školy Horažďovice provedené Plzeňským inspektorátem České 
školní inspekce a zprávu o přijetí opatření k odstranění nedostatků zjištěných ČŠI – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

23. schvaluje platový výměr ředitelky Mgr. Jaroslavy Šimkové  a platový výměr statutárního zástupce Mgr. 
Martina Petruse dle přílohy s účinností od 01.01.2014, které jsou vydány 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, v platném znění – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
PPŠK 

24. souhlasí s bezúplatným převodem drobného dlouhodobého nehmotného majetku – program Avensio 
A 4089 s cenou pořízení 6.534 Kč ze ZŠ Blatenská na ZUŠ Horažďovice – za realizaci usnesení 
zodpovídá  MěÚ,  odbor PPŠK 

25. schvaluje vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní umělecké 
školy Horažďovice, příspěvková organizace ve znění dle přílohy, která je nedílnou součástí návrhu 
usnesení. Náležitosti vyhlášení konkursního řízení jsou stanoveny podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o 
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor PPŠK 

26. neschvaluje navýšení příspěvku MC Dráčkov na energie – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor PPŠK 

27. schvaluje prezentaci města Horažďovice v bavorském městě Schönsee Centrum Bavaria Bohemia 
(CeBB) od 06.02.-16.03.2014 a doporučuje ZM schválit financování v rámci rozpočtového provizoria –
za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

28. schvaluje poskytnutí 500 ks volných vstupenek v režimu 1+1 do Aquaparku Horažďovice určených pro 
veřejnost pro rok 2014 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

29. schvaluje změnu pravidel vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu města a nový formulář
žádosti o příspěvek z rozpočtu města – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

30. schvaluje zrušení úředních oddávacích dnů v roce 2014 v těchto termínech: 19.04.2014 - Velikonoční 
jarmark,18.10.2014 - Havelský jarmark,  08.11.2014 - Svatomartinský jarmark, 13.12.2014 - Adventní 
staročeský jarmark – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, správní odbor  
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31. schvaluje dodatky č. 75, 76, 77, 78 ke smlouvě o komplexním zabezpečení likvidace komunálních 
odpadů na rok 2014 předložené společností RUMPOLD – P, s.r.o. – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor ŽP 

32. schvaluje v organizačních záležitostech organizační složky Technické služby ve  smyslu  §  102 
odstavec 2) písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů zvýšení počtu 
zaměstnanců organizační složky Technické služby – vzhled obcí a veřejná zeleň  v roce 2014 na dobu 
sezónních pracích o 12, na dobu max. 8 měsíců s podmínkou, že bude na tyto zaměstnance 
poskytnuta dotace od Úřadu práce – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické 
služby a MěÚ,  odbor kanceláře starosty 

33. v záležitosti organizační složky Městské muzeum:

a) schvaluje plat  vedoucímu organizační složky Městské muzeum dle přílohy č. 1 návrhu 
usnesení. Platový výměr  nabývá  účinnosti 01.01.2014  a  je v souladu se zákonem č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a s ustanovením § 102 
odst. 2b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

b) ukládá tajemnici MěÚ  Ing. Ivaně Duškové  realizovat usnesení, tj. vystavit a předat platový 
výměr  vedoucímu organizační složky Městské muzeum

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ 

34. v záležitosti kácení zeleně: 

a) schvaluje kácení ze zdravotních důvodů 1 ks smrku a 1 ks jalovce na p. č. 263/10 
v Komenského ulici proti firmě Zipoz v k. ú. Horažďovice

b) bere na vědomí kácení ze zdravotních důvodů 1 ks thuje na p. č. 175/2 na „starém“ hřbitově v
k. ú. Horažďovice

c) schvaluje kácení ze zdravotních důvodů 2 ks thují na p. č. 175/2 na „starém“ hřbitově v parčíku 
u spodní brány do zámku v k. ú. Horažďovice

d) schvaluje kácení ze zdravotních důvodů 1 ks jabloně na p. č. 3094 v Komenského ulici v ohradě 
za autobusovou zastávkou v k. ú. Horažďovice

– za realizaci usnesení zodpovídá  organizační složka Technické služby 

35. schvaluje smlouvu o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších distribučních  prostředků na technické 
plyny s firmou LINDE GAS na období od 01.01.2014 – 31.12.2018 a pověřuje starostu města 
podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka Technické služby 

36. doporučuje ZM schválit program 21. zasedání ZM, navrhuje ověřovatele zápisu:  Ing. Josef Řáha a 
Ondřej Brabec a návrhovou komisi: Karel Lukeš a Stanislav Sekyra – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  místostarosta města  

37. nesouhlasí s odběrem vody z mlýnského náhonu a umístěním malé vodní elektrárny na pozemku p. č. 
1136 v k.ú. Zářečí u Horažďovic dle žádosti společnosti EDOP, s.r.o., Kapsova Lhota 17, Strakonice –
za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

38. schvaluje rozpočtové opatření č. 44/2013 – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

39. doporučuje ZM schválit 

a) podmínky pro jednání o převzetí Sokolovny (přijetí daru) městem Horažďovice v rozsahu 
Deklarace Města Horažďovice vůči České obci sokolské a jejímu pobočnému spolku Tělocvičné 
jednotě Sokol Horažďovice o záměru Města převzít a provozovat budovu Sokola 
v Horažďovicích

b) Deklaraci Města Horažďovice vůči České obci sokolské a jejímu pobočnému spolku Tělocvičné 
jednotě Sokol Horažďovice o záměru Města převzít a provozovat budovu Sokola 
v Horažďovicích
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– za realizaci usnesení zodpovídá  starosta města 

40. ve věci jednání RM   schvaluje termíny

jednání RM : 03.02.2014 v 15:00 hod.
24.02.2014 v 15:00 hod.
17.03.2014 v 15:00 hod.
07.04.2014 v 15:00 hod.

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




