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Město Horažďovice
Usnesení 

ze 78.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
dne 05.02.2014

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 77. schůze  
RM dne 13.01.2014

2. ve věci záměru odprodeje nemovitosti čp. 6 a kolny na st.p.č. 21/1 a st.p.č. 21/1 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 308 m2 v k.ú. Veřechov:

a) revokuje usnesení 73. RM ze dne 21.10.2013, bod č. 2 a rozhodla, že nemovitost čp. 6 se 
nebude prodávat

b) pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města záměrem odprodeje kolny na st.p.č. 21/1 
a části st.p.č. 21/1 v k.ú. Veřechov pod objektem kolny

c) pověřuje MěÚ,  odbor investic, rozvoje a majetku města přípravou demolice objektu čp. 6

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

3. schvaluje podnájem části nebytových prostor – kotelny, uhelny a dalších prostor souvisejících s 
topením v domě čp. 11, Mírové náměstí, Horažďovice firmě  Bytservis s. r. o. za účelem dodávky tepla 
na dobu neurčitou s tím, že výroba tepla v čp. 11 bude rovnoměrně rozdělena mezi DDM a organizační 
složku Městská knihovna, schvaluje podnájemní smlouvu jako přílohu k platné nájemní smlouvě a 
pověřuje starostu města podpisem  –  za realizaci usnesení zodpovídá místostarosta města 

4. schvaluje záměr propachtování části st.p.č. 369/1 o výměře 195 m2 v k.ú. Horažďovice za účelem 
zřízení zahrádky a pověřuje MěÚ,  odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru 
propachtování – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

5. schvaluje záměr pronájmu části p.č. 146/3 zahrada o výměře 40 m2 v k.ú. Veřechov a pověřuje MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

6. schvaluje dodatky k nájemním smlouvám pro zemědělskou činnost z důvodu dorovnání nájemní ceny 
na 1.600 Kč/ha pozemku a uvedení smluv do souladu s novým občanským zákoníkem mezi městem 
Horažďovice (pronajímatel – nově propachtovatel) a nájemci – nově pachtýři:  …….. ………….. a 
……….  …………….. a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 259 o pronájmu pozemku p.č. 2641 v k.ú. Horažďovice 
mezi společností Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové zastoupenou Lesní 
správou Klatovy, Voříškova 259/3, Klatovy (pronajímatel) a městem Horažďovice (nájemce) na dobu 
určitou od 01.01.2014 do 31.12.2014 za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok + DPH v zákonem stanovené 
sazbě a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města

8. schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku, na kterém bude 
položeno vodohospodářské zařízení v rámci akce „Horažďovice, Komenského a Strakonická ulice –
rekonstrukce částí vodovodu – SO 02 oprava vodovodu v ulici Strakonická“ mezi Římskokatolickou 
farností Horažďovice, Mírové náměstí 10, Horažďovice (budoucí povinný) a městem Horažďovice 
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(budoucí oprávněný) a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

9. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby 
číslo IV-12-0009132/2 k akci „Horažďovice, p1510/21,22, kNN“ mezi městem Horažďovice (budoucí 
povinný) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly, zastoupené na základě 
plné moci společností JH projekt s.r.o., Národních mučedníků 196, Klatovy (budoucí oprávněná) a 
pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

10. schvaluje umístění terasy s pergolou a zasklení lodžie u severozápadního průčelí řadového domku 
„C“ v ulici Nad Nemocnicí dle předloženého projektového návrhu a žádosti manželů ……………… , 
………………, ………………… – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

11. v záležitosti pronájmu nebytových prostor v čp. 713: 

a) revokuje usnesení 76. RM ze dne 16.12.2013, bod č. 21
b) schvaluje nové výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v čp. 713, ulice Peškova, 

Horažďovice (garáž), pověřuje starostu města podpisem výběrového řízení a pověřuje MěÚ,  
odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor

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

12. schvaluje dočasné snížení úhrady nájemného za sklepní prostory nájemcům domu čp. 530, Blatenská 
ulice, Horažďovice o 50 % z důvodu průniku vody přes obvodové zdi domu s platností od 01.03.2014 
do doby odvlhčení sklepních prostor – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

13. schvaluje  podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu – …………….. ………, …………… 
………….., ……………………….., ………….. a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

14. schvaluje splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek s …………. …………., nájemcem bytu č. 
.., ……………., Horažďovice na úhradu dlužného nájemného včetně úroku a poplatku z prodlení  ve 
výši  1.000 Kč/měsíc vždy k 25. dni běžného  kalendářního  měsíce, poprvé  v  únoru   2014, zároveň  
bude placeno běžné měsíční nájemné bytu – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ,  odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

15. schvaluje pronájem bytu č. ..,  ………………. , Horažďovice …………….. …………… s platností od 
01.02.2014 na dobu  určitou do 30.04.2014 za nájemné 39,97 Kč/m2. Nájem bytu bude opětovně 
prodloužen v případě, že k 30.04.2014 bude řádně placen běžný měsíční nájem, nebude dluh na 
nájemném a bude uhrazen v plné výši úrok a poplatek z prodlení – za realizaci usnesení zodpovídá  
MěÚ,  odbor investic, rozvoje a majetku města 

16. v bytových záležitostech schvaluje pronájem bytu č. … (1+1), …………………, Horažďovice 
……………… ………….., ………………….. s platností od 01.03.2014 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 – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ,  
odbor kanceláře starosty a MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

17. schvaluje Směrnici pro hospodaření s majetkem ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace 
s účinností od 01.01.2014 – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ,  odbor PPŠK 

18. na základě žádosti ředitelky MŠ Loretská vyjadřuje předchozí souhlas k přijetí finančního daru ve výši 
10.000 Kč od společnosti Devětsil s.r.o., se sídlem Francouzská 2, Plzeň na vybavení mateřské školy –
za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK

19. schvaluje podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje o navýšení nejvyššího povoleného počtu 
žáků ve školní družině při ZŠ Komenského na 120 žáků v rejstříku škol a školských zařízení od 
01.09.2014 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 
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20. v záležitosti kácení zeleně:

a) bere na vědomí havarijní pokácení 1 ks vrby na p. č. 178/3 v Loretské ulici v MŠ na Paloučku 
v k. ú. Horažďovice

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

c) schvaluje kácení živého plotu na p. č. 832/4, 832/5 a 832/22 u komunikace pod veterinární 
ambulancí v sídlišti u Nové školy v k. ú. Horažďovice

– za realizaci usnesení zodpovídá  organizační složka Technické služby 

21. schvaluje smlouvu na dodávky technických plynů a pronájem ocelových lahví mezi městem 
Horažďovice a firmou RIESSNER-GASE, s.r.o., Zdice  na období od 01.01.2014 – 31.12.2019 a 
pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  organizační složka Technické 
služby 

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

23. v záležitosti 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 odkládá rozhodnutí na příští jednání RM – za realizaci 
usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

24. schvaluje kácení 29 ks hlohu obecného, 1 ks smrku pichlavého a 82 m2 keřů na pozemku p.č. 2760/3, 
2 ks smrku pichlavého, 6 ks smrku sivého a 82 m2 keřů na pozemku p.č. 2760/11, 1 ks smrku sivého 
na pozemku p.č. 2760/12, 3 m2 keřů na pozemku p.č. 2760/2, 2 ks smrku pichlavého a 5 m2 keřů na 
pozemku p.č. 153 v k. ú. Horažďovice v rámci stavby „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v 
Horažďovicích“  s podmínkou, že nebude probíhat plošné kácení, ale  průběžné dle potřeby stavby bez 
ohledu na vegetační období – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

25. schvaluje poskytnutí finančních příspěvků:

a) Oddílu turistiky Plzeň na turistický pochod pod názvem „Zamysli se – do Nezamyslic na kachnu?“ 
ve výši 1.000 Kč

b) Pošumavskému sportovnímu sdružení Klatovy na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců roku 
2013 ve výši 2.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

26. v záležitosti evidence zeleně: 

a) schvaluje registraci do bezplatného portálu Stromy pod kontrolou

b) pověřuje organizační složku Technické služby registrací do portálu Stromy pod kontrolou

– za realizaci usnesení zodpovídá  organizační složka Technické služby 

27. schvaluje dohodu o změně smlouvy č. 9255910078 – D mezi Státním fondem rozvoje bydlení, Dlouhá 
741/13, Praha 1 (fond) a městem Horažďovice (příjemce dotace) a pověřuje starostu města podpisem 
– za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

28. schvaluje příkazní smlouvu mezi městem Horažďovice a dobrovolníkem vykonávajícím práci pro 
Městskou knihovnu Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá  organizační složka Městská 
knihovna 

29. bere na vědomí výsledky kontrol přenesené působnosti svěřené Městskému úřadu Horažďovice 
provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje  na odboru dopravy, správním odboru, 
živnostenském odboru, kanceláře starosty – krizové řízení, sociálním odboru, památkové péče, školství 
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a kultury, sociálním odboru, odboru životního prostředí  a odboru výstavby a ÚP – za realizaci 
usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ 

30. bere na vědomí Zprávu tajemnice týkající se 1 přijaté petice,  4 stížností a  15  žádostí o informace  
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – za realizaci usnesení zodpovídá 
tajemnice MěÚ

31. ve věci realizace vzdělávání zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců  provázané k jednotlivým dalším 
aktivitám projektu „Městský úřad Horažďovice – profesionalita s lidskou tváří“, reg. 
č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036:

a) bere na vědomí výzvu k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci 
vzdělávání zaměstnanců a vedoucích provázané k jednotlivým dalším aktivitám projektu 
„Městský úřad Horažďovice – profesionalita s lidskou tváří“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 
zadávanou dle ustanovení § 18 obecné výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání 
zakázek OP LZZ verze 1.9., včetně příloh ( krycí list veřejné zakázky, návrh smlouvy o poskytnutí 
služeb, příloha 3 – specifikace předmětu veřejné zakázky) a její vyhlášení

b) schvaluje seznam  členů a náhradníků členů hodnotící komise

c) schvaluje seznam obeslaných společností

d) pověřuje starostu města a podpisem členů a náhradníků členů hodnotící komise

– za realizaci usnesení zodpovídá  tajemnice MěÚ

32. schvaluje smlouvu o mediální spolupráci mezi městem Horažďovice a Prime Time Production s.r.o. 
pro rok 2014  a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor 
PPŠK  

33. ve věci jednání ZM  schvaluje termíny

jednání RM : 24.02.2013 v 15:00 hod.
10.03.2014 v 15:00 hod.

jednání ZM:    17.03.2014 v 17:00 hod.  v zasedací místnosti MěÚ

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




