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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 12. jednání Rady města Horažďovice konaného  
17.04.2019 

 

 
Rada města Horažďovice:  

 
1. souhlasí s přijetím neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 ve výši 30.000 Kč na 

realizaci projektu „Postupová přehlídka činoherního divadla – Horažďovice 2019“ podpořeného v rámci 
dotačního programu Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK  
 

2. v záležitosti pronájmu nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží Mírové náměstí 4, Horažďovice 
(rychlé občerstvení) schvaluje pronájem části nebytových prostor o výměře 86,07 m2  Sameru 
Almokhalalati, Slánská 1678/20, Praha 6 - Řepy za účelem provozování rychlého občerstvení s  
platností  od 01.05.2019  na dobu  neurčitou  s tříměsíční  výpovědní  lhůtou  za  nájemné  ve výši 
1.004,70 Kč/m2/rok (provozovna, kuchyně, sociální zařízení), 784,60 Kč/m2/rok (kotelna) a schvaluje 
uzavření příslušné nájemní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  
 

3. v záležitosti akce „Domov pro seniory – změna 1“: 

a) ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr zhotovitele projektové dokumentace, 
zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona 
č. 134/2016 Sb. z důvodu získání nových informací a poznatků majících vliv na rozsah 
předmětu plnění 

b) ukládá provést opakovanou veřejnou zakázku malého rozsahu 

c) schvaluje zadávací dokumentaci opakované veřejné zakázky malého rozsahu na výběr 
zhotovitele projektové dokumentace, zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého 
rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. 

d) rozhodla o výběru jednoho potencionálního uchazeče k oslovení výzvou k podání nabídky, 
prvního v pořadí z přiloženého seznamu   

e) stanovuje hodnotící komisi ve složení dle návrhu 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
4. v záležitosti akce „Obnova a optimalizace VO 2019 – I. etapa“: 

a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka Jan Sládek, Velenovy 97, IČO: 11406402, 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Obnova a 
optimalizace VO 2019 – I. etapa“ zadávané dle § 31 obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 
Sb. za nabídkovou cenu 3.777.728,19 Kč bez DPH (4.571.051,11 Kč vč. DPH) a schvaluje 
uzavření příslušné smlouvy o dílo 

b) schvaluje přesun 4.571.051,11 Kč z nespecifikované investiční rezervy na akci „Obnova a 
optimalizace VO 2019 – I. etapa“, který bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 3. 

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

 
 
 Ing. Michael Forman  v.r.      Ing. Hana Kalná v.r.  
 starosta města                místostarostka města  


