Město Horažďovice
Usnesení
ze 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného
dne 28. 2. 2011
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. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky ODYS s.r.o., Nebahovská 1200, Prachatice na akci „Výměna
stoupaček v domu čp. 1062 a čp. 1063, Mayerova ulice, Horažďovice“ za celkovou cenu 226.151 Kč + DPH.
Schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a společností ODYS s.r.o., Nebahovská 1200, Prachatice a
pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a
majetku města
2. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Stavební úpravy křižovatky Strakonická Plzeňská“ uzavřené se společností Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, Nýrsko, jehož předmětem je změna
rozsahu díla a navýšení ceny o 295.832 Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města
3. v záležitosti úklidu skládek odpadů na pozemcích p.č. 1047, 1050 a 2661/1 dle PK v k. ú. Horažďovice
schvaluje součinnost města při úklidu zmíněných pozemků v rozsahu:
a) odpad staré vlnité krytiny s obsahem azbestu v množství cca 2,5 tun, pneumatiky a plasty (dle žádosti o
součinnost) budou odstraněny městem Horažďovice (v cenových podmínkách místního sběrného dvora)
b) žadatel (manželé ……………….) připraví na vhodném místě (z hlediska dostupnosti svozovou technikou)
odpady utříděně podle druhu a kategorie
c) vzhledem k tomu, že manipulace s odpadem s obsahem azbestu vyžaduje z hlediska ochrany zdraví zvlášť
šetrnou manipulaci, žadatel zajistí, aby tento odpad byl napytlován, případně jinak zabezpečena
minimalizace uvolňování azbestových vláken do ovzduší
d) město Horažďovice zajistí přistavení kontejneru u svozové společnosti (svozové společnosti požadavek na
kontejner je potřeba oznámit aspoň 2 – 3 dny předem)
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor životního prostředí
4. v záležitosti kácení zeleně schvaluje :
a) kácení 1 ks buku u garáží na Vápence na pozemku p.č. KN 1161 v k.ú. Horažďovice
b) kácení 1 ks břízy v Blatenské ulici na pozemku p.č. KN 1156/1 v k.ú. Horažďovice
c) kácení 9 ks thují, 1 smrk a 4 ks keřů v Peškově ul. na pozemku p.č. KN 221/16 v k.ú. Horažďovice
– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby
5. schvaluje termín příští schůze RM na den 14. 3. 2011 v 14:00 hodin

Mgr. Karel Zrůbek, v. r.
starosta města

Jan Buriánek, v. r.
místostarosta města
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