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Město Horaž ďovice 
Usnesení  

z 80.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne  10.03.2014 

 
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 79. schůze  
RM ze dne 24.02.2014  

2. schvaluje  příspěvek Plzeňskému kraji 165.780 Kč  na dopravní obslužnost veřejnou vnitrostátní 
linkovou dopravou v roce 2014 a  Dodatek č. 1/2014 ke  Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku 
Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní 
linkovou dopravou  a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
finanční odbor  

3. schvaluje  vyhlášení  konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy 
Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy ve znění dle přílohy, která je nedílnou součástí 
návrhu usnesení. Náležitosti vyhlášení konkursního řízení jsou stanoveny podle ustanovení § 3 
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích – za realizaci 
usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK  

4. souhlasí  s přijetím neinvestiční dotace pro projekt ZŠ Horažďovice, Komenského 211 s názvem 
„Bezpečné školní hřiště“ z dotačního programu Plzeňského kraje „Bezpečné branky v roce 2014“ a 
pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK  

5. v záležitosti 49. ročníku pochodu „Horažďovická 50“:  

a) schvaluje  bezplatné poskytnutí prostor zámeckého nádvoří a podloubí v zámku pro účely startu 
a cíle pochodu „Horažďovická 50“ ve dnech 23. – 24.05.2014 

b) schvaluje  poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Horažďovice ve výši 5.000 Kč na zabezpečení 
49. ročníku pochodu „Horažďovická 50“ 

 – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK  

6. schvaluje  užití znaku města Horažďovice na sborovém oblečení členů dechového orchestru 
„Otavanka“ – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK  

7. souhlasí  s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.500 Kč na provoz zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc – Klokánek Janovice nad Úhlavou, schvaluje příslušnou smlouvu a pověřuje starostu 
města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

8. v záležitosti organizační složky Technické služby schvaluje uzavírání pracovního poměru v případě 
dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti ve smyslu ustanovení § 102 odstavec 2) písm. j) zákona 
č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů i na dobu neurčitou za podmínky dodržení 
schváleného rozpočtu pro ten který kalendářní rok  – za realizaci usnesení zodpovídá místostarosta 
města a tajemnice MěÚ 

9. schvaluje  závazné odebrání 4 ks kontejnerů na oddělený sběr plastů dle přiloženého poptávkového 
listu od společnosti EKO-KOM, a.s., a to 2 ks o objemu 1,5 m³ a 2 ks o objemu 3,2 m³ – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  
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10. schvaluje  nabídku svozové společnosti RUMPOLD – P, s.r.o na vytvoření sběrné sítě pro sběr 
starého textilu formou bílých kontejnerů, které budou rozmístěny na vybraných stanovištích 
separovaného odpadu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

11. v záležitosti kácení zeleně:  

a) schvaluje  pokácení ze zdravotních důvodů 3 ks tisů na p. č. 832/40 v Palackého ulici u č. p. 875 
a 876 v k. ú. Horažďovice 

b) schvaluje pokácení cca 250 m2 náletových dřevin rostoucích na parcele č. 127, 128 a 360/2 
v k.ú. Boubín 

c) schvaluje  pokácení cca 1000 m2 náletových dřevin rostoucích na parcele č. 356, 72/2 a 43/2 v 
 k.ú. Boubín 

 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  organizační složka Technické služby  

12. schvaluje  účast města Horažďovice v projektu Plzeňského kraje „Klidné příhraničí“ spočívající 
v umístění 3 ukazatelů rychlosti  s  kamerami na příjezdových komunikacích do města Horažďovice – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

13. doporu čuje ZM : 

a) schválit přejmenování části ulice "Plzeňská" v úseku mezi Mírovým náměstím a ulicí Strakonická 
na "Monsignora Fořta" s účinností od 27.07.2014 

b) uložit Odboru kanceláře starosty zajistit potřebné administrativní a technické úkony k realizaci 
usnesení 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

14. v záležitosti jmenovitého záznamu hlasování:  

a) doporu čuje ZM  schválit uvádění  jmenovitého záznamu hlasování ZM, a to tak, že k zápisu 
jednání a usnesení bude připojena křížová tabulka se jmény zastupitelů a čísly usnesení, 
přičemž v polích tabulky budou uvedena stanoviska jednotlivých zastupitelů při hlasování 
symbolem A (pro, ano), N (proti, ne), Z (zdržel/a se), X (nezúčastnil/a se hlasování)  

b) schvaluje  doplnění zápisů z jednání RM o jmenovitý záznam hlasování  

15. v  záležitosti návrhu člena zastupitelstva města Ing. Miloslava Chlana týkající se pořizování a 
zveřejňování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva města:  

a) bere na v ědomí  návrh člena zastupitelstva města Ing. Miloslava Chlana týkající se pořizování a 
zveřejňování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva města 

b) nedoporu čuje ZM  schválit návrh člena zastupitelstva obce Ing. Miloslava Chlana, který by radě 
města uložil zajistit vypracování dokumentace pro realizaci záměru pořizování videozáznamů 
ze zasedání zastupitelstva města (Dokumentace bude podkladem pro přijetí rozhodnutí 
zastupitelstva a bude obsahovat odhad investičních a provozních nákladů, technický popis 
kamery a způsob její propojení online na webové stránky města nebo způsob zveřejňování 
záznamu, nasměrování kamery, návrh změny jednacího řádu zastupitelstva, způsob přijetí 
rozhodnutí zastupitelstva a všechny další skutečnosti důležité pro přijetí kvalifikovaného 
rozhodnutí zastupitelstva města v této věci. Rada města vše předloží k rozhodnutí na příští 
zastupitelstvo města týkající se pořizování a zveřejňování videozáznamů ze zasedání 
zastupitelstva města ZM)   

 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor kanceláře starosty  

16. doporu čuje ZM :  

a) schválit realizaci akce „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“ 
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b) schválit zajištění předfinancování a financování projektu „Rekonstrukce a revitalizace Mírového 
náměstí v Horažďovicích“ uvolněním prostředků z rozpočtu města ve výši 95.021.179 Kč vč. 
DPH v letech 2014-2015, dle plánovaného harmonogramu projektu 

c) schválit podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 31. 
výzva, oblast podpory 1.5 rozvoj místních komunikací, na projekt „Rekonstrukce a revitalizace 
Mírového náměstí v Horažďovicích“ s celkovými plánovanými výdaji 95.021.179 Kč vč. DPH 

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

17. doporu čuje ZM  schválit realizaci akce „Zateplení hasičské zbrojnice Horažďovice“ a  zařadit akci do 
nespecifikované investiční rezervy rozpočtu 2014 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

18. doporu čuje ZM  projednat a schválit prodej p.č. 605/19 o výměře 29 m2 oddělené z p.č. 605/18 v k.ú. 
Třebomyslice u Horažďovic pro manžele  …………..   ……………,  …………………..  (SJM) za cenu 
120 Kč/m2 pozemku a kupní smlouvu na nemovité věci p.č. 605/19 ostatní plocha o výměře 29 m2 
v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic mezi městem Horažďovice (prodávající) a manželi ………… a 
…………..  ……………. , ………………. (kupující) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

19. doporu čuje ZM  schválit poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na rok 2014:  

a) Fotbalovému klubu  Horažďovice o.s., IČ 69981981 a Tenisovému klubu IČ: 61785377  na 
provozní náklady  ve výši 280.000 Kč 

b) Oblastní charitě Horažďovice IČ: 66344999 na provoz občanské poradny ve výši 120.000 Kč 
c) Pionýrské skupině Prácheň Horažďovice IČ: 66344701 na nákup stanů ve výši 100.000 Kč 
d) TJ Sokol Horažďovice IČ: 48353175 na provozní náklady  ve výši 80.000 Kč  
e) Hudbě bez hranic o.s. IČ: 26555131 na „Ševčíkovy hudební večery v Horažďovicích“ ve výši 

139.000 Kč 

 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

20. v  záležitosti realizace akce Otavská cyklostezka – úsek mikroregionu Prácheňsko č. 1 Svaté Pole – č. 
4 Zářečí, etapa I.:  

a) schvaluje  změnu části projektové dokumentace, jejímž předmětem je změna založení a 
provedení mostních opěr 

b) rozhodla o přijetí nabídky společnosti Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, Liberec na 
zhotovení projektové dokumentace pro provedení části stavby „SO 201 – Lávka přes Mlýnský 
potok (změna spodní stavby)“ ve výši 54.500 Kč + DPH 

c) schvaluje  výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Otavská cyklostezka – úsek mikroregionu Prácheňsko č.1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí, 
etapa I.  - SO 201 – Lávka přes Mlýnský potok (změna spodní stavby)“ zadávanou dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění ve zjednodušeném podlimitním řízení, 
včetně příloh 

d) schvaluje  seznam společností určených k obeslání a jmenuje členy a náhradníky členů 
hodnotící komise 

e) schvaluje  podání žádosti poskytovateli dotace ROP NUTS II Jihozápad, Územní odbor 
implementace,  Poděbradova 2842/1, Plzeň na prodloužení termínu ukončení fyzické realizace 
akce Otavská cyklostezka – úsek mikroregionu Prácheňsko č. 1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí, etapa I. 
do 30.09.2014 a termínu ukončení akce do 29.10.2014 

f) pověřuje starostu města podpisem výše uvedeného 

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

21. doporu čuje ZM  revokovat usnesení z 21. zasedání, ze  dne 06.09.2006, bod č. 12 a projednat a 
schválit bezúplatný převod p.č. 1197/55 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 2 010 m2 v k.ú. 
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Zářečí u Horažďovic od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha – Nové Město – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

22. doporu čuje ZM  projednat a schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 2660/82 ostatní plocha ostatní 
komunikace o výměře 8 m2, p.č. 2660/83 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 2 m2, p.č. 
2660/84 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 46 m2 v k.ú. Horažďovice od Plzeňského kraje, 
Škroupova 1760/18, Plzeň s právem hospodařit s majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic 
Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 1760/18, Plzeň – Jižní Předměstí – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

23. v záležitosti pronájmu  nebytových prostor v čp. 713, Peškova ulice, Horažďovice (garáž):  

a) schvaluje na základě protokolu o výběrovém řízení pronájem nebytových prostor - garáže v čp. 
713, Peškova ulice,  Horažďovice …………….., ……………………, ……………..  na dobu 
neurčitou s platností od 01.04.2014 s  tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 
255,10 Kč/m2/rok + DPH a bude valorizováno vždy k 01.01. běžného kalendářního roku o míru 
inflace roku předchozího  

b) schvaluje  příslušnou nájemní smlouvu a pověřuje starostu města podpisem 

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

24. schvaluje  splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek s  ………….  a ………  …………., 
…………….., ………………… na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění poskytovaných s  
užíváním bytu a příslušného úroku a poplatku z  prodlení ve výši 4.000 Kč/měsíc vždy k 25. dni 
běžného kalendářního měsíce, poprvé v březnu 2014 a pověřuje starostu města podpisem – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

25. schvaluje  nájemní smlouvu na pronájem části st.p.č. 153 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 270 
m2 v k.ú. Horažďovice mezi Římskokatolickou farností Horažďovice, Mírové náměstí 10, Horažďovice 
(pronajímatel) a městem Horažďovice (nájemce) za nájemné ve výši 1 Kč/rok, s účinností od 
01.03.2014 na dobu určitou do 31.12.2021 a  pověřuje starostu města podpisem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

26. ve věci 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: 

a) revokuje  usnesení 79. RM ze dne 24.02.2014, bod č. 6 

b) schvaluje  záměr zveřejnění propachtování pozemků a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru propachtování 

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

27. bere na v ědomí  ,,Plán investic vodohospodářské infrastruktury na rok 2014“ vypracovaný  společností 
ČEVAK, a.s., Severní 8/2264, Č. Budějovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

28. schvaluje  navrácení sochy antického vojáka ze současného místa u kašny na nádvoří zámku zpět na 
původní místo do niky dvouramenného schodiště do velkého sálu zámku – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Městské muzeum  

29. schvaluje  program 22. zasedání zastupitelstva města, navrhuje ověřovatele zápisu: Ing. Michael 
Forman a Pavel Jánský a návrhovou komisi: Karel Lukeš a RNDr. Karel Maxa – za realizaci usnesení 
zodpovídá místostarosta města  

30. doporu čuje ZM  pořízení změny č. 2 územního plánu, jejímž předmětem bude vymezení zásad  pro 
umisťování a provádění staveb na územích města Horažďovice v k. ú.  Horažďovice a  v  k. ú. Zářečí u 
Horažďovic, která se v důsledku současně připravované změny záplavového území vodního toku 
Otava v ř. km 69,300 – 133,00 dostane z aktivní zóny do zóny pasivní  a  schválit starostu města funkcí 
pověřeného zastupitele – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor výstavby a ÚP  
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31. doporu čuje ZM  schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 18.05.2011, kterým se Fotbalovému 
klubu Horažďovice o.s., Sportovní 1107, Horažďovice, IČ 69981981 prodlužuje termín splatnosti 
poslední splátky půjčky ve výši 15.000 Kč z 15.03.2014 na 15.07.2014 a pověřuje starostu města 
podpisem – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

32. schvaluje   posunutí termínu  splatnosti na 11.03.2014  části příspěvku ve výši 60.000 Kč paní Libuši 
Mužíkové, Peškova 731, Horažďovice, IČ: 13863240 na zajištění kulturní činností dle dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě ze dne 07.04.2011 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

33. v záležitosti odborného ošetření památných  stromů:   

a) schvaluje  ošetření památných stromů „Lípy u Mlýnského rybníka v  k. ú. Horažďovická Lhota“    

b) schvaluje  podání žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu 
v roce 2014 a ukládá organizační složce Technické služby připravit a podat žádost včetně 
požadovaných příloh na ošetření památných stromů „Lípy u Mlýnského rybníka v k. ú. 
Horažďovická Lhota“     

 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  místostarosta města 

34. ve věci jednání RM  a ZM schvaluje  termíny:  

 jednání RM:    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. 
 
   jednání ZM:      17.03.2014 v 18:00 hod.  v zasedací místnosti MěÚ 
  
   
  
   
  

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

 
 
 


