Město Horažďovice
Usnesení
ze 14. jednání Rady města Horažďovice konaného
dne 25.05.2015
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 z 13. schůze
RM ze dne 11.05.2015
2. schvaluje seznam subdodavatelů dodavatele BRICK-STAV CZ a.s., Vráto 101, České Budějovice,
IČ: 26098377 podílejících se na stavební realizaci stavby „Kulturní dům Horažďovice – zateplení
objektu, výměna oken a dveří“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a
majetku města
3. schvaluje nejvyšší nabídkovou cenu prodávané bytové jednotky č. 790/1 ve výši 232.100 Kč a
doporučuje ZM projednat a schválit prodej bytové jednotky č. 790/1 na st.p.č. 727 a st.p.č. 728 v k.ú.
Horažďovice, ulice Šumavská v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 213/8802 na společných
částech domu 789, 790 a st.p.č. 727 a st.p.č. 728 v k.ú. Horažďovice a kupní smlouvu mezi městem
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a……………. ………, ……………………
(kupující) za cenu 232.100 Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od schválení
prodeje ZM a záloha ve výši 5.000 Kč na náklady spojené s prodejem bude zaplacena do 14-ti dnů
od schválení prodeje ZM – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku
města
4. schvaluje nejvyšší nabídkovou cenu prodávané bytové jednotky č. 790/4 ve výši 473.000 Kč a
doporučuje ZM projednat a schválit prodej bytové jednotky č. 790/4 na st.p.č. 727 a st.p.č. 728 v k.ú.
Horažďovice, ulice Šumavská v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 501/8802 na společných
částech domu 789, 790 a st.p.č. 727 a st.p.č. 728 v k.ú. Horažďovice a kupní smlouvu mezi městem
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (prodávající) a ………….…, ………………………
(kupující) za cenu 473.000 Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od schválení
prodeje ZM a záloha ve výši 5.000 Kč na náklady spojené s prodejem bude zaplacena do 14-ti dnů
od schválení prodeje ZM. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a
majetku města
5. v záležitosti zřízení kiosku ve fotbalovém areálu na Lipkách:
a) rozhodla o přijetí nabídky Petra Drázdy, U Jatek 1150, Horažďovice na zhotovení díla „Zřízení
kiosku ve fotbalovém areálu na Lipkách“ ve výši 156.012 Kč + DPH
b) schvaluje příslušnou smlouvu o dílo
c) schvaluje přesun 190.000 Kč vč. DPH z investiční rezervy rozpočtu města 2015 na akci
„Zřízení kiosku ve fotbalovém areálu na Lipkách“, který bude zahrnut do rozpočtového opatření
č. 4/2015
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města
6. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IV-12-0007628/001 k akci „Babín,
p.č. 130 – kNN“ mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (strana povinná) a
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné
moci společností Montprojekt, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice (strana oprávněná) za
jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě
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7. schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo 0234/22517/33200/2015 k akci „Rozšíření veřejného osvětlení v obci Horažďovice, část Jarov“ mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 4–Nusle
(budoucí strana povinná) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (budoucí strana
oprávněná) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města
8. schvaluje veřejnoprávní smlouvu s manželi ………..., ……………., ……………… o umístění a
provedení novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 285/13 v k.ú. Horažďovice – za realizaci
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města
9. doporučuje ZM projednat a schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2660/88 ostatní plocha jiná
plocha o výměře 566 m2 v k.ú. Horažďovice od Plzeňského kraje, s právem hospodařit 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
10. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Agitka úprava nároží ulic Strakonická – Plzeňská, Horažďovice“ uzavřené se společností Atelier 25, s.r.o.,
Na Usedlosti 387/21, Praha, jehož předmětem je dohoda o ukončení prací a vyrovnání vzájemných
práv a závazků – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města
11. souhlasí se záměrem výstavby malé vodní nádrže na pozemku p. č. 104 a 107/2 v k.ú. Boubín dle
žádosti ……….. ………., …………….. s podmínkou, že MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku
města bude předložen k vyjádření projekt pro územní řízení – za realizaci usnesení zodpovídá
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města
12. bere na vědomí oznámení Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy o
neprovedení opravy chyby v údajích katastru nemovitostí na základě návrhu, který podalo město
Horažďovice dne 21.04.2015 a další postup bude navržen po dohodě s právním zástupcem města –
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města
13. v bytových záležitostech:
a) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .. (2+1), ………….., Horažďovice s …………
……………., ……………., ……………… k 30.06.2015
b) schvaluje pronájem bytu č. . (2+1), ……………….. , Horažďovice ......……..., ………………..,
……………….. s platností od 01.06.2015 na dobu neurčitou za nájemné 39,97 Kč/m2
s uplatněním slevy pro rok 2015 ve výši 5,80 Kč/m2
c) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+KK), ………………………, Horažďovice …………..,
……………….. s platností od 01.06.2015 na dobu určitou do 31.12.2016 za nájemné 39,97
Kč/m2
d) schvaluje pronájem bytu č. ... (2+1), ………………, Horažďovice …………….., ……………
s platností od 01.06.2015 na dobu určitou do 31.12.2016 za nájemné 39,97 Kč/m2
s uplatněním slevy pro rok 2015 ve výši 5,80 Kč/m2
e) schvaluje pronájem bytu č. . (1+1), …………………, Horažďovice manželům ……………..
……………, ……………….. , Horažďovice s platností od 01.06.2015 na dobu určitou do
31.12.2016 za nájemné 39,97 Kč/m2
f) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ………………. , Horažďovice ……………. , ……………
s platností od 01.06.2015 na dobu určitou do 31.05.2017 za nájemné 39,97 Kč/m2
g) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ………………….. , Horažďovice ………….. ……….,
…………… s platností od 01.06.2015 na dobu určitou do 31.05.2017 za nájemné 39,97 Kč/m2
h) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ………………, Horažďovice ………… …..………,
…………………. - …………. s platností od 01.06.2015 na dobu určitou do 31.05.2017 za
nájemné 39,97 Kč/m2
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i) schvaluje pronájem bytu č. .. (garsoniéra), ………………… , Horažďovice - DPS ……………..
…………………., ………………. , Horažďovice s platností od 01.06.2015 na dobu určitou do
31.12.2016 za nájemné 30 Kč/m2
j) schvaluje pronájem bytu č. .. (garsoniéra), ……………….. , Horažďovice - DPS ……………
……………………., …………… s platností od 01.06.2015 na dobu určitou do 31.12.2016 za
nájemné 30 Kč/m2
k) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .., …………………. , Horažďovice s manželi
…………….. a ………….. ………….. , …………………. , Horažďovice k 30.06.2015
l) schvaluje prodloužení nájmu bytu č. .., …………………. , Horažďovice (tzv. opakovaný
pronájem) na dobu dvou let od 01.06.2015 do 31.05.2017 (ve smyslu usnesení RM č. 51/26 ze
dne 27.08.2008) manželům ……….. a ………… …………….. , ………………… , Horažďovice
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města
14. provádí rozpočtové opatření č. 4/2015, kterým se zvyšují příjmy o 10.000 Kč a zvyšují výdaje o
10.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor
15. doporučuje ZM schválit Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných úvěrů z Fondu
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 13.05.2015, tj.:
a) schválit smlouvu o poskytnutí úvěru ……………. …………., ………………… , Horažďovice ve
výši 100 tis. Kč se splatností 5 let a úrokovou sazbou 1 % p.a.
b) schválit smlouvu o poskytnutí úvěru ………… …………… , ………………….. , Horažďovice
úvěr ve výši 60 tis. Kč se splatností 4 roky a úrokovou sazbou 1 % p.a. a úvěr ve výši 100 tis.
Kč se splatností 4 roky a úrokovou 1,5 % p.a.
c) schválit rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu zapojí 260 tis. Kč na poskytnutí úvěrů z
FRB a to z prostředků minulých let, tj. ze zůstatku na účtu FRB
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor
16. souhlasí s umístěním výdejního mrazáku na zmrzlinu a stolků se židlemi v zádveří aquaparku a
schvaluje příslušnou smlouvu na dobu určitou se společností Aqua Bar Gastro, s.r.o., Kaprova
42/14, Staré Město, Praha 1, IČ 279 69 517 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční
17. v organizačních záležitostech organizační složky Městské muzeum Horažďovice:
a) souhlasí s uzavřením dohod mimo pracovní poměr vzhledem k zajištění odborné činnosti
muzejnictví a specifik městského muzea v rozsahu max. 300 hodin v roce 2015, zejména pro
zpracování tématu osobnosti Horažďovic a pro inventarizaci sbírkového fondu
b) stanoví plat vedoucí organizační složky Městské muzeum dle přílohy č. 1 návrhu usnesení.
Platový výměr nabývá účinnosti 01.06.2015 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
c) ukládá tajemnici MěÚ, Ing. Ivaně Duškové, realizovat výše uvedené usnesení, tj. připravit a
uzavřít dohody mimo pracovní poměr a vystavit a předat platový výměr vedoucí organizační
složky městské muzeum
– za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ
18. doporučuje ZM vzít na vědomí informace o výsledcích průzkumu tištěných periodik územně
samosprávných celků v ČR s nabídkou možnosti zapojení členů zastupitelstva do projektu k
legislativnímu řešení problematiky vydávání tištěných periodik územně samosprávnými celky – za
realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ
19. schvaluje Provozní řád víceúčelového hřiště Vápenka – za realizaci usnesení zodpovídá starosta
města
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20. v záležitosti rozvojové plochy 31/4 v Horažďovicích:
a) doporučuje ZM projednat a schválit dohodu o parcelaci mezi městem Horažďovice, Mírové
náměstí 1, Horažďovice, manželi ……….. a ……… …………….. , …………………….,
Horažďovice a………. ……………., …………………….
b) schvaluje záměr směny dílu „b“ o výměře 484 m2 odděleného z p.č. 238/58 ve vlastnictví
města Horažďovice a sloučeného do p.č. 238/89 ve vlastnictví manželů …………. a …………
………………. , …………………… , ……………… za díl „e“ o výměře 484 m2 oddělený z p.č.
238/31 ve vlastnictví manželů …………………. a sloučený do p.č. 238/86 ve vlastnictví města
Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru
směny a předložením ZM k projednání
c) schvaluje záměr koupě dílu „f“ o výměře 980 m2 odděleného z p.č. 238/46 ve
vlastnictví……………. ………….. , ………………….. a sloučeného do p.č. 238/86 ve vlastnictví
města Horažďovice a záměr odprodeje dílu „d“ o výměře 55 m2 oddělený z p.č. 238/58 ve
vlastnictví města Horažďovice a sloučený do p.č. 238/85 ve vlastnictví ………… ………… a
pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje a
předložením ZM k projednání
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města
21. v záležitosti kácení zeleně:
a) schvaluje kácení 1 ks břízy u čp. 839 v Palackého ulici na parcele č. 828/8 v k.ú. Horažďovice
b) schvaluje kácení 1 ks jalovce, 1 ks borovice a 1 ks více kmenu lípy na p č. 29/1 a 367/1 v k.ú.
Boubín
c) odkládá rozhodnutí o kácení 3 ks líp na Tržišti na p č. 232/2 v k. ú. Horažďovice
– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby
22. v souvislosti s vyhlášením konkursu na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Horažďovice,
Loretská ul. 935, okres Klatovy:
a) jmenuje konkursní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na pracovní místo ředitele
příspěvkové organizace v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisí v tomto složení:
předseda – Ing. Michael Forman – zástupce zřizovatele, členové: Ing. Hana Kalná – zástupce
zřizovatele, Bc. Vladimíra Soukupová – zástupce Krajského úřadu Plzeňského kraje, Ing.
Pavel Honzík – zástupce České školní inspekce,
Růžena Větrovcová – zástupce
pedagogických pracovníků školy, Mgr. Alena Průchová – odborník v oblasti školství podle
druhu a typu příslušné školy (ředitelka Křesťanské MŠ)
b) souhlasí s účastí odborníka s hlasem poradním při jednání konkursní komise Mgr. Marií
Sládkovou
c) pověřuje Bohuslavu Kodýdkovou, pracovnici odboru PPŠK, funkcí tajemnice konkursní komise
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK
23. schvaluje uzavření školní družiny při ZŠ Blatenská od 01.07.2015 do 31.08.2015 a školní družiny
při ZŠ Komenského od 13.07.2015 do 21.08.2015 a 31.08.2015. Školní družina, která bude přes
prázdniny otevřena, bude zajišťovat provoz i pro žáky z uzavřené školní družiny. Žákům bude
umožněno odebrání oběda za cenu stanovenou v rámci školního stravování – za realizaci usnesení
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK
24. potvrzuje na základě přechodného ustanovení č. II bodu 9 zákona č. 82/2015 Sb., že jsou od
01.05.2015 ředitelky Mgr. Alena Průchová, Mgr. Marie Sládková, Mgr. Marcela Šmrhová,
Mgr. Jaroslava Šimková a ředitel Mgr. Martin Petrus v pracovním poměru na dobu neurčitou – za
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK

4

25. schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Horažďovice Fotbalovému klubu Horažďovice, IČ:
69981981 na Den dětí pořádaný dne 21.06.2015 ve výši 5.000 Kč účelově určenou na nákup odměn
pro děti a na finanční zajištění atrakcí a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK
26. schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Horažďovice Plzeňské diecézi CČSH, IČ: 64355519
na pouť k 600. výročí Mistra Jana Husa do Kostnice pořádanou dne 25.05-26.05.2015 ve výši 5.000
Kč účelově určenou na dopravu a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace –
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK
27. schvaluje smlouvu o nájmu plaveckého bazénu k výuce plavání s Evou Bláhovou, Řepice 158,
Strakonice s platností od 21.09.2015 na dobu neurčitou – za realizaci usnesení zodpovídá
organizační složka Aquapark
28. schvaluje termíny jednání RM:
15.06.2015 ve 14:00 hod.
29.06.2015 ve 14:00 hod.
13.07.2015 ve 14:00 hod.
17.08.2015 ve 14:00 hod.
07.09.2015 ve 14:00 hod.
termíny jednání ZM:

29.06.2015 v 18:00 hod. (MěÚ – velká zasedací místnost)

.
Ing. Hana Kalná
místostarosta města

Ing. Michael Forman
starosta města
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