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Město Horaž ďovice  
Usnesení  

z 19.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne  20.06. 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. schvaluje   zápis  a  bere  na  vědomí  zprávu  o  kontrole  plnění  přijatých  usnesení  ze 17. schůze  
RM   dne   06.06.2011 a z 18. schůze  dne 13.06.2011  

2. schvaluje  zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení díla „Zateplení 
bytových domů Horažďovice - III. etapa“ včetně specifikovaných příloh a seznam společností, které 
budou vyzvány k podání nabídky – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

3. jmenuje členy hodnotící komise včetně náhradníků členů hodnotící komise a pověřuje hodnotící 
komisi všemi úkony souvisejícími s otevíráním obálek, posouzením kvalifikace a hodnocením nabídek 
v  rámci veřejné zakázky s názvem „Zateplení bytových domů Horažďovice – II.etapa“  zadávané dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění ve zjednodušeném podlimitním 
řízení. Pověřuje starostu města podpisem jmenování – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  
odbor investic,  rozvoje a  majetku  města  

4. v rámci dotace Zelená úsporám schvaluje : 

a) smlouvu č. 12500607 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření 
z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí ČR se 
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov (poskytovatel) a městem Horažďovice, se 
sídlem Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice (příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 
35.000 Kč, vztahující se k bytovému domu č.p 752 

b) smlouvu č. 12500207 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření 
z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí ČR se 
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov (poskytovatel) a městem Horažďovice, se 
sídlem Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice (příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 
23.000 Kč, vztahující se k bytovému domu č.p 530 

c) smlouvu č. 12498907 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření 
z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí ČR se 
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov (poskytovatel) a městem Horažďovice, se 
sídlem Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice (příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 
23.000 Kč, vztahující se k bytovému domu č.p 737 

d) smlouvu č. 12497107 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření 
z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí ČR se 
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov (poskytovatel) a městem Horažďovice, se 
sídlem Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice (příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 
35.000 Kč, vztahující se k bytovému domu č.p. 529  

e) smlouvu č. 12499607 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření 
z programu Zelená úsporám uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí ČR se 
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov (poskytovatel) a městem Horažďovice, se 
sídlem Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice (příjemce) na jednorázovou dotaci ve výši 
31.000 Kč, vztahující se k bytovému domu č.p 754 

a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor investic,  
rozvoje a  majetku  města  
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5. schvaluje  smlouvu č. 09036573 mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 (poskytovatel dotace) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové 
náměstí 1, 341 01 Horažďovice (příjemce dotace) na poskytnutí podpory v rámci Operačního 
programu životního prostředí na spolufinancování akce „MŠ Křesťanská, J.z Poděbrad 724, 
Horažďovice – Snížení energetické náročnosti“, podepsanou ředitelem Fondu dne 27.05.2011 a 
schvaluje smlouvu č. 09039603 mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 (poskytovatel dotace) a městem Horažďovice, se sídlem Mírové 
náměstí 1, 341 01 Horažďovice (příjemce dotace) na poskytnutí podpory v rámci Operačního 
programu životního prostředí na spolufinancování akce „MŠ Loretská 935, Horažďovice – Snížení 
energetické náročnosti“, podepsanou ředitelem Fondu dne 27.05.2011 a pověřuje starostu města 
podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje  nejvyšší nabídkovou cenu prodávané bytové jednotky č. 877/6 ve výši 700.000 Kč a 
doporučuje ZM projednat a schválit prodej bytové jednotky č. 877/6 na st.p.č. 1069/1 a st.p.č. 1069/2 
v k.ú. Horažďovice ulice Palackého v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 600/12381 na 
společných částech domu a st.p.č. 1069/1 a st.p.č. 1069/2 v k.ú. Horažďovice a kupní smlouvu mezi 
městem Horažďovice (prodávající) a …………………… (kupující) za cenu 700.000 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 

7.  v záležitosti revitalizace domu čp. 933, 934 souhlasí :  

a) s provedením výměny vodovodních a kanalizačních rozvodů v bytech a společných částech 
domu  čp. 933 a 934 společností Vodoinstalatérství, topenářství Pavel Jakubčík, Brněnská 
1038/57, Plzeň,  

b) se záměrem provedení celkové revitalizace domu čp. 933, 934, 

c) s pověřením výboru SVJ ve spolupráci s  ………………. (technická pomoc) zahájit jednání 
k zadání energetického auditu a zpracování projektové dokumentace 

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

8. schvaluje  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem 
Horažďovice (budoucí oprávněný) a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, Plzeň (budoucí povinný) k akci „I/22 
Horažďovice, Komenského ulice“ spočívající v oprávnění uložení potrubí kanalizace a vodovodu, 
uložení kabelů veřejného osvětlení a uložení potrubí STL plynovodu s přípojkami do pozemků p.č. 
2475/26 a p.č. 1197/55 v k.ú. Zářečí u Horažďovic, v právu vstupu a vjezdu oprávněného za účelem 
provozování, udržování, oprav a výměny předmětného potrubí a kabelů a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 342/1 v k.ú. Horažďovická Lhota 
……………………….. a pověřuje MěÚ odbor IRM  k vymezení neprodejné části pozemku obsahující 
inženýrské sítě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. rozhodla  o přijetí nabídky společnosti INVENTE, s.r.o. Žerotínova 483/1, České Budějovice na 
zhotovení zadávací projektové dokumentace stavby „Zateplení klubovny - Horažďovická Lhota ve výši 
21.600 Kč + DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje  příspěvek na materiální vybavení TJ Sokol Veřechov ve výši 10.000 Kč za provedení 
úklidu objektu školy ve Veřechově před zahájením rekonstrukce – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. rozhodla  o přijetí nabídky Karla Medlína, Třebomyslická 1015, Horažďovice na provedení opravy 
části fasády objektu č.p. 372 v Horažďovicích ve výši 101.310 Kč + DPH – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. rozhodla  o přijetí nabídky ČEVAK, a.s., Severní 8/2264, České Budějovice na provedení celkové 
obnovy čerpací stanice odpadních vod Zářečská v Horažďovicích ve výši 257.300 Kč + DPH – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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14. souhlasí  s  demolicí stodoly na pozemku parc. č. st. 266 v k. ú. Horažďovice dle žádosti 
…………………… s tím, že po dobu provádění prací stavebník fyzicky oddělí prostor školky od  
ohroženého prostoru – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. souhlasí  s opravou a odbahněním rybníka p. č. 1345 v k. ú. Komušín dle žádosti ……………. – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

16. schvaluje  příspěvek na zhotovení nového oplocení mezi tenisovým areálem a areálem skateparku a 
fotbalovými kabinami ve výši 25.000 Kč dle žádosti Tenisového klubu Horažďovice v rámci 
schváleného rozpočtu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

17. bere na v ědomí  výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 26, Ševčíkova ulice, Horažďovice 
(vinotéka) podanou Bohumilem Hlaváčem, Běšiny 85,  Klatovy a  souhlasí s ukončením nájemního 
vztahu dohodou ke dni 30.06.2011 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

18. schvaluje  pronájem nebytového prostoru, Ševčíkova 26,  Horažďovice nájemci Veronice Makovcové, 
Velký Bor 128 za účelem provozování vinotéky s platností od 01.07.2011 na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 817,40 Kč/m2/rok za prodejní prostory, 
435,90 Kč/m2/rok za skladové prostory a bude valorizováno vždy k 1.1. běžného kalendářního roku o 
míru inflace roku předchozího – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

19. schvaluje  pronájem bytu č. .., ……………., ………………… nájemci  ……………. na dobu určitou od 
01.07.2011  do  30.09.2011 za  nájemné 39,97 Kč/m2. Nájem  bytu  bude  opětovně  prodloužen  v 
případě, že k 30.09.2011 nebude dluh na nájemném, bude řádně placen běžný měsíční nájem a bude 
uhrazen v plné výši poplatek z prodlení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

20. schvaluje prodloužení nájmu  bytu č. …, ……………….., ………… nájemci ……………. na dobu 
určitou od 01.07.2011 do 30.09.2011 za nájemné  39,97 Kč/m2 s tím, že nejpozději do 30.06.2011 
bude uhrazen běžný měsíční nájem za měsíc červen 2011 ve výši 5.816 Kč a  splátka dle 
schváleného splátkového kalendáře za měsíc červen ve výši 3.800 Kč. Nájem bytu bude opětovně 
prodloužen v případě, že k 30.09.2011 bude řádně placeno běžné měsíční nájemné, nebude dluh na 
nájmu a budou řádně hrazeny splátky dle schváleného splátkového kalendáře – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

21. schvaluje   prodloužení nájmu  bytu č. .., ……………, ……………. nájemci ………………… na dobu 
určitou od 01.07.2011 do 30.11.2011 za nájemné  39,97 Kč/m2 s tím, že nejpozději do 30.06.2011 
bude řádně uhrazena částka za dlužný nájem ve výši 4.000 Kč. Nájem bytu bude opětovně 
prodloužen v případě, že k 30.11.2011 bude řádně placeno běžné měsíční nájemné, nebude dluh na 
nájmu a bude uhrazen v plné výši poplatek z prodlení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

22. schvaluje  prodloužení nájmu  bytu č. …., ………, …….. nájemci …………. na dobu určitou od 
01.07.2011 do 30.11.2011 za nájemné  39,97 Kč/m2 za podmínky, že nejpozději k 30.06.2011 bude 
řádně uhrazena poslední splátka dle schváleného splátkového kalendáře ve výši 878 Kč. Nájem bytu 
bude opětovně prodloužen v případě, že k 30.11.2011 bude řádně placeno běžné měsíční nájemné, 
nebude dluh na nájmu a bude uhrazen v plné výši poplatek z prodlení – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

23. schvaluje  prodlužení nájmu bytu č. .., ……………, …………. manželům ……………… na dobu 
určitou od 01.07.2011 do 30.09.2011 za nájemné 39,97 Kč/m2 za podmínky, že nejpozději do 
30.09.2011 bude uhrazeno dlužné nájemné za měsíce listopad, prosinec 2010,  leden, únor 2011 ve 
výši 16.708 Kč včetně poplatku z prodlení 5.941 Kč a budou uhrazeny splátky  dle schváleného 
splátkového kalendáře za měsíce leden – červen 2011 ve výši 9.000 Kč. Při nedodržení této 
podmínky nebude již nájem bytu prodloužen a dlužné nájemné bude vymáháno soudní cestou – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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24. schvaluje  prodloužení nájmu bytu č. …., ……..,  …………….. nájemci ………………… na dobu 
určitou od 01.07.2011 do 30.09.2011 za nájemné 39,97 Kč/m2 za podmínky, že nejpozději do 
30.06.2011 bude uhrazeno dlužné nájemné za měsíce duben, květen, červen 2011 ve výši 8.978 Kč 
včetně poplatku z prodlení a dle schváleného splátkového kalendáře splátky za měsíce duben, 
květen, červen ve výši 6.000 Kč. Při nedodržení této podmínky nebude již nájem bytu prodloužen a 
dlužné nájemné bude vymáháno soudní cestou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

25. schvaluje  prodloužení nájmu bytu č. .., ……………,  nájemci ……………… na dobu určitou  od  
01.07.2011 do 30.09.2011 s podmínkou, že do 30.06.2011 bude uhrazena dlužná částka za období 
duben – červen 2011 ve výši 7.827 Kč. Dále bude nájemce  splácet dlužnou částku za období 
listopad – prosinec 2010 formou pravidelných splátek ve výši 1.000 Kč/měsíc, poprvé v červenci 
2011, zároveň platit splátky dle schváleného splátkového kalendáře pod ztrátou výhody splátek na 
úhradu dlužného nájemného za byt č. …, ulice ……………….. + příslušný poplatek z prodlení ode 
dne splatnosti nájemného do zaplacení. Splátka ve výši minimálně 2.100 Kč měsíčně bude placena 
vždy k 25. dni běžného kalendářního měsíce, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné za byt č. 
…,  ………………………….. Při nedodržení této podmínky nebude již nájem bytu prodloužen a dlužné 
nájemné bude vymáháno soudní cestou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

26. schvaluje prodloužení  nájmu  bytu  č ..,  ……….., ………………. nájemci …………….. na dobu 
určitou od 01.07.2011 do 30.09.2011 za nájemné 39,97 Kč/m2 za podmínky, že nejpozději do 
30.09.2011 doplatí …………………… dlužný nájem za měsíce duben, květen, červen 2011 ve výši  
12.123 Kč včetně poplatku z prodlení. Nájemce bude i nadále hradit splátky dle schváleného 
splátkového kalendáře pod ztrátou výhody splátek na úhradu dlužného nájemného a příslušného 
poplatku z prodlení ve výši minimálně 3.200 Kč měsíčně vždy k 25. dni běžného kalendářního 
měsíce, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

27. v bytových záležitostech:  

a) bere na v ědomí  zápis z bytové komise ze dne 13.06.2011 
 
b) schvaluje  pořadník na přidělování bytů 2+1  

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

 
c) schvaluje pronájem bytu č. … , ……………,…………….. manželům ……………………. 

s platností od 1. 7. 2011 na dobu určitou do 31. 12. 2012 za nájemné 40,85 Kč/m2 
s podmínkou, že před podpisem nájemní smlouvy bude uzavřena dohoda o ukončení 
současného nájmu bytu, nájemné bude valorizováno vždy k  1. 7. běžného kalendářního roku  
o  míru inflace indexu ceny stavebních prací roku předchozího 

 
d) schvaluje pronájem bytu č. ………., ……………, ………………. manželům ……………………. 

s platností od 1. 8. 2011 na dobu určitou do 31. 12. 2013 za nájemné   39,97 Kč/m2 
s uplatněním slevy   do 31. 12. 2011 ve výši 5,80 Kč/m2, nájemné bude valorizováno vždy k  1. 
7. běžného kalendářního roku  o  míru inflace indexu ceny stavebních prací roku předchozího 
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e) schvaluje pronájem bytu č…., …………..., ……………………… – ……………………. 
s platností od 1. 7. 2011 na dobu určitou do 31.12.2011  za nájemné   39,97 Kč/m2 
s uplatněním slevy   do 31. 12. 2011 ve výši 5,80 Kč/ m2, nájemné bude valorizováno vždy k  
1. 7. běžného kalendářního roku  o  míru inflace indexu ceny stavebních prací roku 
předchozího 

 
f) schvaluje pronájem bytu č. ….., ……………….,…………………………… - 

………………………………..s platností od 1. 7. 2011 na dobu určitou do 30. 6. 2013 za 
nájemné 35,74 Kč/m2, nájemné bude valorizováno vždy k  1. 7. běžného kalendářního roku  o 
míru inflace indexu spotřebitelských cen  roku předchozího 

 
g) schvaluje pronájem bytu č. …, ……….., ………………………. - 

………………………………s platností od 1. 7. 2011 na dobu určitou do 30. 6. 2013 za 
nájemné 35,74 Kč/m2, nájemné bude valorizováno vždy k  1. 7. běžného kalendářního roku  o 
míru inflace indexu spotřebitelských cen  roku předchozího 

 
h) schvaluje pronájem bytu č. …., ……………….., …………………….  – DPS  - 

…………………………. s platností od 1. 7. 2011 na dobu určitou do   30. 9. 2013 za nájemné 
30 Kč/m2, nájemné bude valorizováno vždy k  1. 7. běžného kalendářního roku  o  míru inflace 
indexu ceny stavebních prací roku předchozího 

 
i) schvaluje pronájem bytu č. ……., …………………, ………………….. – DPS -

……………………... od následujícího  dne po předání bytu ………………….  na dobu určitou 
do 30. 9. 2013 za nájemné 30 Kč/m2, nájemné bude valorizováno vždy k  1. 7. 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  

28. doporu čuje  ZM schválit plnění rozpočtu města k 31.05.2011 a schválit 2. rozpočtovou změnu, tj. 
rozpočtová opatření 10 - 21/2011 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor – (5-0-0). 

29. doporu čuje  ZM souhlasit s celoročním hospodařením DSO Radina   za rok 2010,  a to bez výhrad – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

30. schvaluje  dohodu o ukončení smlouvy o nájmu mezi Městem Horažďovice a DOMUSEM – Centrem 
pro rodinu, o.s., Plzeň ze dne 12.4.2011 a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor  sociálních věcí a zdravotnictví finanční odbor, odbor finanční  

31. schvaluje  ve  smyslu  §  102 odstavec 2) písm. j)  zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění 
pozdějších předpisů navýšení počtu zaměstnanců organizační složky Technické služby v roce 2011 
s platností od 1. července 2011 o  4 na dobu max. 4 měsíců s podmínkou, že bude na tyto 
zaměstnance poskytnuta dotace od Úřadu práce – za realizaci usnesení zodpovídá organizační 
složka Technické služby  

32. souhlasí z důvodu ohrožení zdraví a majetku pokácení 1 ks lípy, 1 ks lípy dvojkmen a 1 ks javoru  na 
pozemku pč. 1083/1 v k. ú. Zářečí Horažďovic (park Ostrov) – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Technické služby 

33. doporu čuje  ZM v záležitosti převzetí školských příspěvkových organizací Plzeňského kraje  

a) schválit převzetí činnosti Základní školy, Horažďovice, Blatenská 310 (IČ: 70838585) 
zřizované Plzeňským krajem s účinností od 1. 1. 2012 s tím, že se toto pracoviště stane 
místem výkonu činnosti Základní školy Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres Klatovy, 
s podmínkou bezúplatného převodu movitého a nemovitého majetku  Plzeňského kraje čp. 
310, a stp. č. 227/30 vše v  k.ú. Horažďovice svěřeného Základní škole, Horažďovice, 
Blatenská 310 do vlastnictví Města Horažďovice ke dni převzetí vzdělávací činnosti 

b) schválit převzetí činnosti Základní umělecké školy, Horažďovice, Blatenská 310, okres Klatovy 
(IČ: 70838569) s účinností od 1. 1. 2012 s tím, že se toto pracoviště stane místem výkonu 
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činnosti Základní školy Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres Klatovy, s podmínkou 
bezúplatného převodu movitého majetku Plzeňského kraje svěřeného Základní umělecké 
škole, Horažďovice, Blatenská 310, okres Klatovy do vlastnictví Města Horažďovice ke dni 
převzetí vzdělávací činnosti. 

– za realizaci usnesení zodpovídá starosta města Mgr. Karel Zrůbek  

34. v souvislosti s odvoláním ředitelky ZŠ Blatenská ul.  540 a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.  

a) vyhlašuje  konkurz na obsazení funkce ředitele. Náležitosti vyhlášení konkurzu podle ust. § 3 
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkurzních komisích jsou 
stanoveny v příloze, která je nedílnou součástí návrhu usnesení. 

b) jmenuje  konkurzní komisi v tomto složení: předseda Jan Buriánek – zástupce zřizovatele 
školy, členové: Mgr. Naděžda Chládková - zástupce zřizovatele, Mgr. Bedřiška Jelínková - 
zástupce Krajského úřadu Plzeňského kraje, Ing. Pavel Honzík – zástupce České školní 
inspekce, Mgr. Lenka Zábranská - zástupce pedagogických pracovníků školy, Mgr. Čestmír 
Kříž – odborník v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy (ředitel ZŠ Sušice, 
Lerchova ul.), Jaroslav Portášik – zástupce školské rady. 

c) pov ěřuje  Bohuslavu Kodýdkovou, úřednici odboru PPŠK funkcí tajemníka konkurzní komise 

– za realizaci usnesení zodpovídá místostarosta města Jan Buriánek  

35. doporu čuje  ZM: 

a) schválit poskytnutí finančního příspěvku 100 tis. Kč účelově určeného k podpoře realizace 
podprojektu pro základní a střední školství ve správním okrese Klatovy a Domažlice nazvaný  
„Mechatronika do škol“  

b) schválit příslušnou Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku  mezi Městem Horažďovice – 
poskytovatel a Okresní hospodářskou komorou Klatovy, nám. Míru 154, 339 01 Klatovy – 
příjemce  a pověřit starostu jejím podpisem 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, místostarosta města Jan Buriánek  

36. schvaluje  poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč předsedkyni kulturní komise ……………. a 
poskytnutí finančního daru členům komise zástupců částí obce:  …………………….. ve výši 500 Kč, 
……………. ve výši 500 Kč, ……………………. ve výši 500 Kč, ………………………. ve výši 500 Kč, 
……………….. ve výši 500 Kč, ……………………… ve výši 500 Kč, ……………………..ve výši 500 Kč 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, místostarosta města Jan Buriánek  

37. doporu čuje ZM schválit program 6. zasedání ZM, navrhuje ověřovatele zápisu Jana Buriánka a 
Miroslavu Jordánovou  a návrhovou komisi ve složení RNDr. Karel Maxa a Ing. Miroslava Makrlíková  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, místostarosta města Jan Buriánek  

38. rozhodla  o výběru nejvhodnější  nabídky sdružení firem „Úpravna vody Horažďovice“ společností 
Radouňská vodohospodářská  společnost, a. s., Horní Skrýchov 25,  377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 
260610015  (vedoucí sdružení)  a   ENVI-PUR,  s.r.o., Na Vlčovce  13/4, 160 00   Praha  6,   IČ: 
25166077 (člen sdružení)  na realizaci veřejné  zakázky na  dodávky zadané  dle zákona  č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním  řízení s názvem 
„Úpravna vody Horažďovice – úpravy technologie“ s nabídkovou cenou 2.645.049 Kč bez DPH,  
schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Horažďovice a společností Radouňská vodohospodářská 
společnost, a.s., Horní Skrýchov 25, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 260610015 (vedoucí sdružení) a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

39. souhlasí  s umístěním stavby „I/22 Horažďovice, Komenského ulice“ a souhlasí se zjednodušeným 
územním řízením, popřípadě územním řízením – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  
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40. schvaluje  zapůjčení pivních setů a stanu na akci Setkání rodáků části obce Třebomyslice  na dobu 
od 01. 07. 2011 do 06. 07. 2011 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, OPPŠK  

41. schvaluje  licenční smlouvu mezi autorem ……………… a  městem Horažďovice na užívání leteckých 
snímků města Horažďovice včetně částí obce a pověřuje starostu města podpisem –  za  realizaci 
usnesení  zodpovídá  MěÚ,  OPPŠK  

42. postupuje  ZM k projednání návrh předsedy  kontrolního výboru pana Karla Lukeše týkající se 
pověření kontrolního výboru provedením kontroly  

43. schvaluje  termín další schůze RM: 20. schůze dne 11.07.2011 v 14:00 hodin v kanceláři starosty  
města  

 

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

 


