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Město Horažďovice
Usnesení 

ze 79.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
dne 24.02.2014

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 78. schůze  
RM dne 05.02.2014

2. ve věci darování pozemků p.č. 2475/33, p.č. 2475/34, p.č. 2475/35, p.č. 2475/36, p.č. 2475/37 v k.ú. 
Zářečí u Horažďovic na město Horažďovice:

a) revokuje usnesení ze 75. RM ze dne 02.12.2013, bod č. 2

b) doporučuje ZM projednat a schválit darovací smlouvu č. 2/14-33100/Pt mezi Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle (dárce) a 
městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 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. ve věci odprodeje nemovitostí p.č. 60/1 ostatní plocha zeleň o výměře 404 m2, pozemku st.p.č. 91 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 se stavbou bez čísla popisného v k.ú. Komušín:
doporučuje ZM schválit prodej pro ……………  …………. –  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

4. odkládá rozhodnutí ve věci žádosti …………… …………….  týkající se odprodeje pozemků v k. ú. 
Komušín a Babín u Horažďovic s tím, že je nutné doplnit stanovisko organizační složky Technické 
služby – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

5. ve věci 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 schvaluje pronájem ploch Sboru dobrovolných hasičů 
Horažďovická Lhota, Horažďovice, IČ: 65579127 a schvaluje nájemní smlouvu mezi městem 
Horažďovice (pronajímatel) a Sborem dobrovolných hasičů Horažďovická Lhota, Horažďovice, IČ 
65579127 (nájemce) od 01.03.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve 
výši 1 Kč/rok a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

6. schvaluje pachtovní smlouvu na propachtování pozemků p.č. 350/2 ostatní plocha o výměře 60 m2, 
p.č. 362/2 orná půda o výměře 266 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic mezi městem Horažďovice 
(propachtovatel) a  Josefem Behenským, Babín 42 (pachtýř) za pachtovné ve výši 1.600 Kč/ha na 
dobu neurčitou s účinností od 01.03.2014 a roční výpovědní lhůtou a pověřuje starostu města 
podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. doporučuje ZM projednat a schválit prodej st.p.č. 88/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2

v k.ú. Boubín pro ……………,  …………….. za cenu 120 Kč/m2 pozemku a schválit kupní smlouvu na 
nemovité věci st.p.č. 88/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2 v k.ú. Boubín mezi městem 
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Horažďovice (prodávající) a  …………… , …………….. (kupující) – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

8. doporučuje ZM projednat a schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 2730/17 ostatní plocha silnice o 
výměře 20 m2 v k.ú. Horažďovice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor 
odloučené pracoviště Klatovy, Randova 167/I, Klatovy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

9. schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (vlastník) a Správou a údržbou silnic, příspěvková 
organizace, Škroupova 18, Plzeň (investor) a souhlas se zřízením stavby jako přestavku v rámci stavby 
„II/169 Horažďovice – Rabí – Sušice, 1.úsek“ a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

10. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu číslo IV-12-0009306/1 k akci „Horažďovice, p1510-1, 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 

11. schvaluje částečnou, případně úplnou uzavírku komunikace ulice Nábřežní v Horažďovicích, v období
od března do listopadu 2014, z důvodu provádění stavebních prací při rekonstrukci objektu „Centrum 
ekologické výchovy – Nábřežní ulice čp. 283“ s tím, že pro konkrétní případy bude vydán souhlas MěÚ, 
odboru dopravy s podmínkou, že uzavírky budou koordinovány se zástupcem odboru IRM pověřeného 
realizací stavby „Obnova parkánové zdi Horažďovic pod čp. 66, 67 – etapa. III“ – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

12. schvaluje průjezd obcemi ve správě města Horažďovice (dle přílohy) pro Automotoklub Pačejov 
v AČR při konání XXXV. ročníku FUCHS OIL RALLY AGROPA dne 09.08.2014 a pověřuje starostu 
města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

13. schvaluje nejvyšší nabídkovou cenu na pronájem p.č. 219/23 a části p.č. 223/12 v k.ú. Horažďovice 
ve výši 7 Kč/m2 a nájemní smlouvu mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a …………… 
……………..  ,  ……………….. , Horažďovice (nájemce) a pověřuje starostu města podpisem – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

14. schvaluje cenovou doložku č. 1/2014 ke smlouvě č. 4/2002 o dodávce tepla do bytů a nebytových 
prostor v majetku města Horažďovice, cenovou doložku č. 1/2014 ke smlouvě ze dne 03.01.2003 o 
dodávce tepla do čp. 11 Mírové náměstí – muzeum se společností Bytservis Sušice, spol. s r.o., 
Příkopy 86 a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ,  odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

15. schvaluje: 

a) Domovní řád pro domy a byty v majetku města Horažďovice

b) Provozní řád  DPS v Horažďovicích

c) Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor

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

16. v záležitosti pronájmu nebytového prostoru – garáže: 

a) schvaluje pronájem nebytového prostoru - garáže č. 2, Mírové náměstí 11, Horažďovice 
…………. ……..,  ……………… , ………………….. na dobu neurčitou s platností od 01. 03. 2014 
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 300 Kč/m2/rok + DPH a bude 
valorizováno vždy k 01.01. běžného kalendářního roku o míru inflace roku předchozího

b) schvaluje nájemní smlouvu na prostor sloužící k podnikání a pověřuje starostu města podpisem 

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
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17. souhlasí s podnájmem části nebytových prostor v čp. 311, Blatenská ulice, Horažďovice (samostatná 
místnost) JUDr. Danielu Kaplanovi LL.M., Revoluční 1003/3, Praha 1 za účelem spolupráce na 
společném projektu na dobu neurčitou s platností od 01.03.2014 za podmínky, že budou respektována 
ustanovení nájemní smlouvy ze dne 15.01.2014 a bude doložena podnájemní smlouva mezi 
společností RK KLIKA s.r.o., Samaritská 204/14, Plzeň a JUDr. Danielem Kaplanem LL.M. jako příloha 
k platné nájemní smlouvě – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

18. v bytových záležitostech: 

a) bere na vědomí zápis z bytové komise ze dne 10.02.2014
b) schvaluje pořadník uchazečů o obecní byt

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

c) schvaluje pronájem bytu č. … (garsoniéra), …………….., Horažďovice – DPS –………….  
…………..,  …………………, ……………….s platností od 01.04.2014 na dobu určitou do 
31.12.2014 za nájemné 30 Kč/m2

d) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .. (garsoniéra), ……………., Horažďovice – DPS 
s …………….. ……………, …………….. , ……………. k 28.2.2014

e) schvaluje pronájem bytu č. .. (garsoniéra), ……………., Horažďovice – DPS –  …………. 
……………,  ………………… s platností od 01.03.2014 na dobu určitou do 31.12.2014 za 
nájemné 30 Kč/m2

f) schvaluje pronájem bytu č. … (2+1), ………………., Horažďovice ………… …………., 
………………….., ……………s platností od 01.04.2014 na dobu určitou do 31.12.2015 za 
nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2014 ve výši 5,80 Kč/m2

g) schvaluje pronájem bytu č.  … (2+1),  ………………., Horažďovice (tzv. sociální byt)  
……………. …………., ……………., ……………… s platností od 01.03.2014 na dobu určitou do 
29.02.2016 za nájemné 39,97 Kč/m2

h) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .., ……………….., Horažďovice s ………….. 
…………….., ……………… , …………… k 28.02.2013

i) 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 s uplatněním 
slevy pro rok 2014 ve výši 5,80 Kč/m2

j) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .., …………….. , Horažďovice s ……………. , 
……………., ……………  k 28.02.2014

k) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), …………………., Horažďovice …………………, 
…………………, ………………. s platností od 01.03.2015 na dobu určitou do 31.12.2015 za 
nájemné 39,97 Kč/m2

l) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu .., ……………….. , Horažďovice s ……….. ………, 
………………… , ………………….. k 28.02.2014

m) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .. (4+1), …………………, Horažďovice 
s ……………. a ………………………. , ………………, ……………..k 28.02.2014 

n) schvaluje pronájem bytu č. … (4+1), ……………….., Horažďovice  ……………….,  
………………………, ………………s platností od 01.03.2014 na dobu určitou do 31.12.2014 za 
nájemné 40,85 Kč/m2

o) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .. (3+1), …………….., Horažďovice 
…………………, ……………, …………….. k 28.02.2014
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p) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. . , ……………. , Horažďovice s ………….. a 
………………., ……………k 31.03.2014

q) schvaluje pronájem bytu č. .. (3+1), …………….., Horažďovice  …………. a ………….. 
……………, ………………, …………………. s platností od 01.03.2014 na dobu neurčitou za 
nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2014 ve výši 5,80 Kč/m2

r) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ……………, Horažďovice ……………., ……………,
……………… s platností od 01.04.2014 na dobu určitou do 31.12.2015 za nájemné 39,97 
Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2014 ve výši 5,80 Kč/m2

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

19. schvaluje dle Čl. 6 Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Horažďovice pronájem bytu č. .. 
(2+1), …………….., Horažďovice ……………, ………………….. s platností od 01.03.2014 do 
31.03.2014 za nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy ve výši 5,80 Kč/m2 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty a  MěÚ,  odbor investic, rozvoje a majetku města 

20. schvaluje podání žádosti na MPSV ČR o dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou 
působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014 – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ,  
finanční odbor

21. v záležitosti rozpočtu města na rok 2014

a) souhlasí se zveřejněním návrhu rozpočtu na rok 2014

b) doporučuje ZM schválit rozpočet Města Horažďovice na rok 2014 jako schodkový, tj. příjmy 
113.256,02 tis. Kč, výdaje 159.490 tis. Kč, financování 46.233,98 tis. Kč (dle přílohy)

c) doporučuje ZM stanovit, že ve výdajových částech rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci 
operací překročen stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých 
paragrafů, změna v jednotlivých položkách výdajů v rámci paragrafů se povoluje

d) doporučuje ZM zmocnit RM k provádění rozpočtových opatření 

z nespecifikované investiční rezervy na akce:
- Chodník Předměstí
- Rekonstrukce a revitalizace náměstí
- Kulturní dům - zateplení a výměna oken
- MŠ Loretská zřízení třídy
- Smuteční síň rekonstrukce
- Parkoviště u ZŠ Blatenská
- Hotel Prácheň, osvětlení, akustika
- Obnova agitky
- Rozvojová plocha 31/1
- Kotelna Peškova ulice
- Plynová kotelna ZŠ Komenského
- Domov pro seniory
- Rekonstrukce Komenského II.etapa
- Malý obchvat 
- Lávka přes náhon
- Revitalizace Blatenského sídliště
- Protipovodňová ochrana
- Budova TS zateplení
- Hradby – Kazda
- Muzeum – Prácheňské marionety
- Hradby – gloriet
- Parkánová cesta
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- H. Lhota rekonstrukce obec. budov

-  z nespecifikované neinvestiční rezervy na akce:
- oprava fasády – zámek nádvoří
- oprava balkonu – zámek muzeum
- Socha bez hlavy – Zámek
- oprava fasády obecní budovy Veřechov
- oprava střechy areálu Lipky
- revitalizace zeleně I.etapa
- sv. Gorazd Červená brána

-  z důvodů přijetí dotací a darů

-  z důvodů placení daní, poplatků a sankcí

-  ostatní v rozsahu max. 500 tis. Kč v jednotlivém případě

– za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ,  finanční odbor 

22. v souvislosti s vyhlášením konkursu na místo ředitele ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace:

a) jmenuje konkursní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na pracovní místo ředitele 
příspěvkové organizace v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o 
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí v tomto složení: předseda - Mgr. Karel 
Zrůbek - zástupce zřizovatele, členové: Jan Buriánek - zástupce zřizovatele, Bc. Václava 
Zelenková – zástupce Krajského úřadu Plzeňského kraje, Ing. Pavel Honzík – zástupce ČŠI,  
Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. - zástupce pedagogických pracovníků školy, Miloslav Esterle –
odborník v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy (ředitel ZUŠ Starý Plzenec)

b) pověřuje Bohuslavu Kodýdkovou, pracovnici odboru PPŠK, funkcí tajemníka konkursní komise

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

23. schvaluje podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje o navýšení nejvyššího povoleného počtu 
dětí v rejstříku škol a školských zařízení pro Mateřskou školu Horažďovice, Loretská ul. 935, okres 
Klatovy s účinností od 01.09.2014. Navýšení lze uskutečnit po provedení stavebních úprav, kterými 
vznikne 5. třída pro 15 dětí. Nejvyšší povolený počet dětí mateřské školy se změní ze 112 na 127, 
kapacita školní jídelny ze změní ze 125 na 140 stravovaných – za realizaci usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor PPŠK 

24. schvaluje zařazení částky 50.000 Kč do návrhu rozpočtu města Horažďovice na rok 2014 na řešení 
problému spojovacích chodeb v Křesťanské mateřské škole Horažďovice – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

25. schvaluje bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň  a  sálu Městského muzea za účelem uspořádání 
koncertů v roce 2014 – Hudba bez hranic o.s., 5. ročník cyklu Ševčíkových hudebních večerů 2014 
(hotel Prácheň dne 04.04., 02.05, 25.07, 03.10., 21.11. a MěM dne 11.07. a 01.08.) – za realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

26. bere na vědomí zápis z 19. jednání kulturní komise ze dne 22.01.2014 a souhlasí s tím, že na 
Slavnostech Kaše 2014 se nebude vybírat vstupné – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
PPŠK 

27. schvaluje:

a) termíny jarmarků pořádaných městem Horažďovice ve dnech: 19.04., 21.06., 26.07., 18.10., 
08.11., 13.12.2014

b) termíny prodejních trhů pořádaných B. Flachsem ve dnech 25.04., 16.05., 06.06. 2014

      – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 
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28. v záležitosti 31. ročníku Západočeské oblastní přehlídky amatérského divadla souhlasí se spoluprací
města Horažďovice,  prostřednictvím MěÚ, odboru PPŠK při zajištění 31. ročníku Západočeské 
oblastní přehlídky amatérského divadla (věnování hlavní ceny Horažďovické perly, přijetí zástupců 
souborů a poroty v sobotu 15.03.2014 a  součinnost při vypisování cen a diplomů, fotografování a 
poskytnutí propagačních materiálů) – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

29. schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.500 Kč na provoz Střediska pro ranou 
péči Plzeň, o.p.s. v roce 2014 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví 

30. schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.500 Kč na provoz Střediska výchovné 
péče, Domažlice – víkendové a zážitkové akce pořádané v  roce 2014 – MěÚ, odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví 

31. bere na vědomí vyúčtování Pečovatelské služby za rok 2013 a přehled o činnosti střediska Občanská 
poradna při Oblastní charitě Horažďovice za rok 2013 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví 

32. schvaluje předběžnou dohodu týkající se spolupráce s městem Strakonice při realizaci ekologicko-
osvětového projektu v roce 2014 a souhlasí se zřízením pamětního zastavení s výsadbou původních 
odrůd ovocných dřevin v celkovém počtu 10 kusů na pozemku p. č. 203/1 v k. ú. Svaté Pole v lokalitě
kaple u Svaté Anny – za realizaci usnesení zodpovídá místostarosta města 

33. v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu:

a) schvaluje vydání směrnice č. 4/2014 upravující postup při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu 

b) ukládá tajemnici MěÚ seznámit zaměstnance Městského úřadu Horažďovice  a  vedoucí 
organizačních složek, kteří jsou oprávnění hospodařit s veřejnými prostředky s touto směrnicí  
do 28.02.2014

c) ukládá MěÚ, odboru památkové péče, školství a kultury seznámit  ředitele příspěvkových 
organizací zřízených městem, kteří jsou oprávnění hospodařit s veřejnými prostředky s touto 
směrnicí  do 28.02.2014

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  tajemnice MěÚ 

34. pověřuje starostu města Mgr. Karla Zrůbka k výkonu  působnosti statutárního zástupce města ve věci 
dojednávání, uzavírání a podepisování smluv v samostatné působnosti města do celkové výše plnění 
v jednotlivém případě 50.000 Kč. Starosta města povede evidenci takto podepsaných smluv – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  tajemnice MěÚ 

35. v záležitosti sečení travnatých ploch v části obcí Horažďovice: 

a) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a SDH Boubín

b) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a SDH Horažďovická Lhota 

c) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a TJ Sokol Veřechov

d) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a SDH Třebomyslice

a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Technické služby

36. v záležitosti kácení zeleně:

a) schvaluje pokácení ze zdravotních důvodů 2 ks vrb na p. č. 1740/4 naproti kaple Svaté Anny 
v k.ú. Horažďovice

b) schvaluje výsadbu 10 ks ovocných dřevin a osazení pamětního kamene na p. č. 203/1 v k. ú. 
Svaté Pole v lokalitě kaple u Svaté Anny 
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c) schvaluje kácení ze zdravotních důvodů 2 ks hlohů na p. č. 2756/11 a 2756/12 ve Strakonické 
ulici před firmou Kovaltos v k. ú. Horažďovice

d) schvaluje kácení ze zdravotních důvodů 1 ks břízy na p. č. 1130/10 za lávkou u tenisových kurtů 
v k. ú. Zářečí u Horažďovic

e) schvaluje kácení cca 500 m2 náletových keřů a cca 15 ks náletových stromů rostoucích na 
parcele č. 356, 72/2 a 43/2 v k. ú. Boubín

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 

37. doporučuje ZM ukončení činnosti JPO V SDH města Horažďovice, části obce Třebomyslice – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kancelář starosty 

38. doporučuje ZM schválit cenu vodného a stočného pro hospodářský rok 2014-2015 dle předloženého 
návrhu: vodné 24,06 Kč/m3, stočné 28,14 Kč/m3 (bez DPH) a pevná složka v relaci roku 2013 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

39. souhlasí s přijetím neinvestiční dotace pro projekt ZŠ Komenského 211 s názvem „Mámo, táto, jsem 
v bezpečí?“ z dotačního programu Plzeňského kraje „Podpora preventivních aktivit a výchova 
k toleranci v roce 2014“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy – za realizaci usnesení 
zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

40. schvaluje podání žádostí o dotace z dotačního programu Podpora rozvoje venkovského cestovního 
ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2014, z dotačního programu Program podpory kultury v Plzeňském 
kraji pro rok 2014 a z dotačního programu Dotace z Fondu hejtmana – za realizaci usnesení zodpovídá  
MěÚ, odbor PPŠK 

41. v záležitosti podání ……………. , ………………, ……………….. bere na vědomí podnět ve věci 
znečišťování ovzduší a ukládá MěÚ, odboru ŽP prostřednictvím Obzoru (popř. webových stránek) 
informovat občany o právech a povinnostech provozovatelů lokálních spalovacích zdrojů na tuhá paliva 
a provozovatele spalovacích zdrojů na tuhá paliva o povinnostech a postupném omezování provozu 
nevyhovujících kotlů – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP 

42. schvaluje přílohu č. 3 ke smlouvě o provozování sběrného dvoru pro město Horažďovice předložené 
svozovou společností RUMPOLD – P, s.r.o. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP

43. v záležitosti projektu ,,Městský úřad Horažďovice – profesionalita s lidskou tváří“ určuje dodavatele 
veřejné zakázky firmu MC.TRITON, spol. s r.o., Evropská 846/176a, Praha 6, IČ: 49622005 na 
realizaci vzdělávání zaměstnanců a vedoucích provázané k jednotlivým dalším aktivitám projektu 
,,Městský úřad Horažďovice – profesionalita s lidskou tváří“ CZ.1.04/4.1.01/89.00036 zadávané dle ust. 
§ 18 odst. 5) Obecné výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle 
Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ, verze 1.9  s nabídkovou cenou 287.982 Kč bez 
DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení 
zodpovídá tajemnice MěÚ 

44. ve věci jednání RM a ZM  schvaluje termíny

jednání RM : 10.03.2014 v 15:00 hod.
31.03.2014 v 15:00 hod.
23.04.2014 v 15:00 hod. 
12.05.2014 v 15:00 hod.
02.06.2014 v 15:00 hod.
23.06.2014 v 15:00 hod.

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

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




