
 1 

Město Horaž ďovice  
Usnesení  

z  37.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne  26.03. 2012  

 
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  36. schůze  
RM  dne 05.03.2012  

2. doporu čuje  ZM projednat a schválit koupi pozemků p.č. 753/2 ostatní plocha neplodná půda o 
výměře 172 m2, p.č. 832/41 ovocný sad o výměře 1 933 m2, p.č. 832/95 orná půda o výměře 1 093 m2 
v k.ú. Horažďovice, mezi ……………………, ………………….., ………………. (prodávající) a městem 
Horažďovice (kupující) za cenu 200 Kč/m2 (celková cena 639.600 Kč) a kupní smlouvu mezi 
…………………. (prodávající) a městem Horažďovice (kupující) – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. schvaluje  záměr prodeje pozemku p.č. 1768/2 v k.ú. Horažďovice manželům ………………….., 
………………….., Horažďovice a manželům  …………………., ……………………….., ……………….. 
s tím, že geometrický plán na rozdělení pozemku p.č. 1768/2 v k.ú. Horažďovice bude vyhotoven 
kupujícími na jejich náklady – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

4. v záležitosti zájmu o koupi části parcely č. 2821/1 v k. ú. Horažďovice:  

a) nesouhlasí  s prodejem části parcely č. 2821/1 v k. ú. Horažďovice 

b) pov ěřuje  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města provedením průzkumu zájmu o 
výstavbu rodinných domků v lokalitě 25/1 v k.ú. Horažďovice určené územním plánem pro 
obytnou zástavbu 

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

5. schvaluje záměr pronájmu pozemků v k.ú. Zářečí u Horažďovic, Babín u Horažďovic, Horažďovice 
dle předloženého návrhu a pověřuje MěU, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním 
záměru pronájmu s tím, že nájemné bude stanoveno sazbou 1.600 Kč/ha  – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje  záměr pronájmu pozemku p.č. 832/70 orná půda o výměře 344 m2 v k.ú. Horažďovice a 
pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje  záměr pronájmu pozemku p.č. 1181/6 orná půda o výměře 1 148 m2 v k.ú. Horažďovice 
s tím, že nájemné bude stanoveno sazbou 1.600 Kč/ha a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

8. schvaluje  nejvyšší nabídkovou cenu prodávané bytové jednotky č. 877/2 ve výši 320.000 Kč a 
doporučuje ZM projednat a schválit prodej bytové jednotky č. 877/2 na st.p.č. 1069/1 a st.p.č. 1069/2 
v k.ú. Horažďovice, ulice Palackého v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 353/12381 na 
společných částech domu 877, 878 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 320.000 Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od 
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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  

9. v záležitosti  Městského opevnění Horažďovice – Jihovýchodní brána:  

a) revokuje  usnesení 36. RM ze dne 05.03.2012,  bod č. 32 

b) rozhodla o přijetí cenové nabídky uchazeče Stavební společnost HaT, spol. s.r.o., 
Komenského 373, Strakonice na realizaci díla „Městské opevnění Horažďovice – Jihovýchodní 
brána“ s nabídkovou cenou ve výši 456.267 Kč  bez DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a 
pověřuje starostu města podpisem 

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

10. schvaluje  podání a znění žádosti o poskytnutí účelové dotace z  Programu vodohospodářské 
infrastruktury Plzeňského kraje na projekt „Horažďovice Předměstí – kanalizace“, SO 02 vodovod, 
etapa I. včetně souvisejících ostatních nákladů etapa I. a pověřuje starostu města podpisem žádosti 
včetně příloh  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. rozhodla  o přijetí nabídky společnosti EKOEKO, s.r.o. Senovážného náměstí 1, České Budějovice na 
výkon autorského dozoru stavby ,,Horažďovice Předměstí – kanalizace“ za pevnou jednotkovou cenu 
výkonu autorského dozoru 600 Kč/hod, cestovní náklady 8 Kč/km a 320  Kč/hod za čas strávený na 
cestě + DPH, schvaluje příslušnou mandátní smlouvu a pověřuje starostu města podpisem – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. rozhodla  o přijetí cenové nabídky Ing. Josefa Řáhy, Předměstí 799, Horažďovice na obstarání prací 
a výkonů souvisejících s přípravou a realizací stavby „Horažďovice Předměstí – kanalizace“ za cenu 
85.000 Kč (obstaravatel není plátcem DPH), schvaluje příslušnou smlouvu o obstarání prací a výkonů 
souvisejících s přípravou a realizací stavby a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic,  rozvoje  a  majetku  města  

13. rozhodla  o přijetí cenové nabídky Václava Palivce, Říční 186, Katovice na výkon koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby „Horažďovice Předměstí - kanalizace“ za 
cenu 124.000 Kč (zhotovitel není plátce DPH), schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

14. v záležitosti realizace projektu „I/22 Horažďovice, Komenského ul.“:  

a) schvaluje  Smlouvu o spolupráci mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 na přípravu a realizaci projektu 
„I/22 Horažďovice, Komenského ul.“ 

b) schvaluje  Výzvu a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, 
zpracovanou  Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, s názvem ,,I/22 
Horažďovice, Komenského ul.“ zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, 
ve  zjednodušeném podlimitním řízení, kde město Horažďovice vystupuje jako druhý zadavatel  

c) jmenuje  členy a náhradníky členů hodnotící komise 

d) pov ěřuje  starostu města podpisem Smlouvy o spolupráci, Výzvy a zadávací dokumentace, 
zplnomocnění pro ŘSD vztahujícího se k administraci veřejné zakázky 

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

15. rozhodla  o výběru nejvhodnější nabídky Ing. Josefa Řáhy, Předměstí 799, Horažďovice na realizaci 
díla „Ohniště pro veřejnost, Vápenka Horažďovice“ s nabídkovou cenou ve výši celkem 25.000 Kč  
(zhotovitel není plátcem DPH), schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města 
podpisem  –  za  realizaci  usnesení zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic,  rozvoje a majetku města  
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16. schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Domov pro 
seniory“ uzavřené se společností TECHNICO Opava, Hradecká 1576/51, Opava, jehož předmětem je 
změna rozsahu a změna termínu zhotovení projektové dokumentace a pověřuje starostu města 
podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

17. v záležitosti výměny otvorových výplní čp. 39 v Horažďovicích: 

a) revokuje  usnesení 35. RM ze dne 20.02.2012, bod č. 15 z důvodu neposkytnutí součinnosti 
zhotovitele k uzavření smlouvy o dílo 

b) ruší výběrové řízení na akci „Výměna otvorových výplní čp. 39 v Horažďovicích“ 

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

18. rozhodla  o přijetí cenové nabídky společnosti Karel Tománek – WINDOOR, Plzeňská 681, Klatovy 
na „Výměnu otvorových výplní č.p. 39 v Horažďovicích“ ve výši 632.718 Kč + DPH, schvaluje 
příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

19. souhlasí  s přidáním 1 okna v 1. NP na jižním průčelí a se zrušením bočního okna lodžie v 2. NP na 
západním průčelí plánovaného řadového domku „J“ v ulici Nad Nemocnicí dle žádosti manželů 
………………….., ………………, ……………………… – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města   

20. souhlasí  s uložením podzemního komunikačního vedení do pozemku města p. č. 2759/3   v k. ú. 
Horažďovice, schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem 
Horažďovice a společností Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, Praha a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   

21. souhlasí  s uložením podzemního komunikačního vedení do pozemku města p. č. st. 1/1 a  st. 1/2 v 
k.ú. Horažďovice, schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
mezi městem Horažďovice a společností Šumavanet, s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice a 
pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   

22. souhlasí s uložením potrubí kanalizační přípojky z domu č.p. 505 v Horažďovicích do pozemku 
města p. č. 2760/7 v k. ú. Horažďovice, schvaluje smlouvu o podmínkách zřízení stavby mezi městem 
Horažďovice a  ………………, ………………., ………………… a pověřuje starostu města podpisem – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

23. souhlasí  s uložením kabelů NN do pozemku města p. č. 2740 v k. ú. Horažďovice pro p. č. 238/22 
dle žádosti ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené společností ProjektEL, s.r.o., Masarykova 436, Klatovy 
za podmínky, že bude uzavřena smlouva o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene a povrchy 
budou předány zástupci Technických služeb Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města   

24. souhlasí s uložením kabelů NN do pozemku města p. č. 130/1 v k. ú. Babín u Horažďovic dle žádosti 
ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené společností ProjektEL, s.r.o., Masarykova 436, Klatovy za podmínky, 
že bude uzavřena smlouva o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene a obnovené povrchy 
budou předány zástupci Technických služeb Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města   

25. souhlasí  s umístěním vrtané studny na pozemku p. č. 37/2 v k. ú. Svaté Pole u Horažďovic – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

26. schvaluje  zřízení odběrného místa požární vody a umístění označníků „Požární voda“ u hráze 
rybníka Prostřední Babín dle žádosti manželů …………………, …………………, …………… 
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zastoupených Ing. Petrem Košvancem, Nová 923, Sušice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města   

27. schvaluje  splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek …………………….., nájemcem nebytových 
prostor Žižkova 757, Horažďovice  na   úhradu   dlužného nájemného a úroku z prodlení ve výši 3.000 
Kč/měsíc vždy k 15. dni běžného kalendářního měsíce, poprvé v dubnu 2012, zároveň bude placeno 
běžné měsíční nájemné – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   

28. neschvaluje  s platností od  01.04.2012 vyvázání skladových prostor z nájemní smlouvy a schvaluje 
snížení nájemného na 170 Kč/m2/rok za pronájem nebytových prostor v čp. 757, Žižkova ulice, 
Horažďovice nájemci Martině Šůsové, Žižkova 494, Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

29. schvaluje  s platností od  01.04.2012 nájemné 284,20 Kč/m2/rok (prodejní prostory), 243,60 Kč/m2/rok 
(kancelář, sociální zařízení), 162,40 Kč/m2/rok (skladové prostory, kotelna) za pronájem nebytových 
prostor v čp. 758, Žižkova ulice, Horažďovice nájemci Diep Thai Ba, 1. máje 170,  Merklín – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

30. schvaluje  splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek s ……………….., nájemcem bytu č. .,  
………………………., Horažďovice  na   úhradu   dlužného nájemného  a příslušného poplatku z 
prodlení ve výši 1.000 Kč/měsíc vždy k 25. dni běžného kalendářního měsíce, poprvé v dubnu  2012, 
zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

31. schvaluje  splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek s  ………………….., nájemcem bytu č. ….,  
…………………., ………………….. na   úhradu   dlužného nájemného  ve výši 800 Kč/měsíc vždy 
k 25. dni běžného kalendářního měsíce, poprvé v dubnu 2012, zároveň bude placeno běžné měsíční 
nájemné – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

32. schvaluje  pronájem bytu č. .,  ……………………., ………………………. nájemci …………………. na 
dobu určitou od 01.04.2012 do 30.09.2012 za nájemné 39,97 Kč/m2, nájemné bude valorizováno vždy 
k 01.07. běžného kalendářního roku o míru inflace indexu ceny stavebních prací roku předchozího. 
Nájem bytu bude opětovně prodloužen v případě, že k 30.09.2012 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  

33. schvaluje  dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 1, Veřechov 42 mezi městem Horažďovice a 
………………….., ……………………….. ke dni 31.03.2012 a pověřuje starostu města podpisem – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

34. v bytových záležitostech:  

a) bere na v ědomí  zápis z bytové komise ze dne 13.03.2012 

b) schvaluje  pořadník na přidělování bytů 2+1  

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



 5 

c) schvaluje  pronájem bytu č. .. (3+1/I. kat.), ……………………, ………………….., ……………….., 
……………………, ……………………… s platností od 01.05.2012 na dobu neurčitou, za 
nájemné 40,85 Kč/m2 valorizované vždy k 01.07. běžného kalendářního roku o míru inflace 
indexu ceny stavebních prací roku předchozího, schvaluje dohodu o skončení nájmu stávajícího 
bytu ke dni 30.04.2012. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy na byt č. …, 
…………………..,………………….  je uzavření dohody o skončení nájmu stávajícího bytu 

d) schvaluje  pronájem bytu č. ...  (2+KK/I. kat.), ………………, …………………., ……………, 
……………… s platností od 01.04.2012 na dobu neurčitou za nájemné 39,97 Kč/m2 
valorizované vždy k 01.07. běžného kalendářního roku o míru inflace indexu ceny stavebních 
prací roku předchozího, schvaluje dohodu o skončení nájmu stávajícího bytu ke dni 30.04.2012. 
Podmínkou uzavření nájemní smlouvy na byt č. …, …………….., …………………..  je uzavření 
dohody o skončení nájmu stávajícího bytu.   

e) schvaluje  v návaznosti na usnesení  51. RM  ze dne 27.08.2009, bod č. 26 dodatek č. 2 
k nájemní smlouvě, tzv. opakovaný pronájem bytu č. …, …………………., …………….. 
…………., ………………………, ………………… na dobu dalších  dvou let s platností od 
01.04.2012 do 31.03.2014 za nájemné 35,74 Kč/m2 a pověřuje starostu města podpisem 
dodatku 

f) revokuje  usnesení 34. RM ze dne 30.01.2012, bod č. 45 a)  (pronájem bytu ……………….) 

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

35. schvaluje  dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu movitých věcí uzavřené mezi městem Horažďovice – 
pronajímatel a Úřadem práce České republiky, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2-Nové 
město, 128 00 Praha 28 – nájemce a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

36. schvaluje  vyúčtování neinvestičních nákladů základních škol v roce 2011 ve výši 6.656 Kč na 
jednoho žáka, zálohu na rok 2012 ve výši 6.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK   

37. souhlasí  s předloženým návrhem a způsobem vyřazení majetku ZŠ Komenského ul. v celkové 
pořizovací hodnotě 40.315 Kč, z toho samostatných movitých věcí v hodnotě 38.268 Kč a drobného 
dlouhodobého hmotného majetku 2.047 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

38. schvaluje  ZŠ Komenského ul. odpisový plán a dobu odepisování 15 let u pořízeného dlouhodobého 
hmotného majetku (elektrická pec TPE 30AR) v pořizovací hodnotě 84.000 Kč – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

39. bere na v ědomí  zápis z 10. jednání kulturní komise – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK   

40. souhlasí  s nabídkou společnosti Ziko Production na kulturní akci Kinobus, s  představením 
Plzeňského kraje a možností prezentace města Horažďovice v rámci návštěv ostatních měst ve 
dnech od 01.05. – 06.06.2012 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

41. schvaluje  pořádání prodejních trhů na Mírovém náměstí v Horažďovicích a to v termínech: 13.04., 
18.05., 15.06.2012. Pořadatelem bude Bohumil Flachs – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK   

42. schvaluje  smlouvu o reklamě mezi společností Lyckeby Culinar a.s. a městem Horažďovice a 
pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

43. schvaluje   Dohodu o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesních hospodářských osnov v rámci 
místní příslušnosti ORP Horažďovice pro zařizovací obvod „LHO Kašperské Hory III.“, a to mezi 
subjekty Česká republika – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326,  
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Brandýs n. Labem, IČ:00020681, zastoupený Ing. Jiřím Boušem, ředitelem pobočky Plzeň se sídlem 
v Plzni, nám. G. Píky 8,  Plzeň (dále „ÚHÚL“) a městem Horažďovice. Součástí této dohody je plná 
moc pro zpracovatele podkladů k zastupování města Horažďovice na katastru nemovitostí a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP   

44. bere na v ědomí  „Petici za zachování ochlazovacího bazénku v sauně v  Aquaparku v Horažďovicích“ 
a schvaluje odpověď na „Petici za zachování ochlazovacího bazénku v sauně v Aquaparku 
v Horažďovicích“ a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá  
místostarosta města  

45. bere na v ědomí  zápis z jednání komise zástupců částí obce ze dne 7. března – za realizaci usnesení 
zodpovídá  místostarosta města  

46. v záležitosti kácení  zeleně schvaluje : 

a) kácení 1 ks lípy a 1 ks jasanu ve Veřechově na p.č. PK 784 

b) kácení 1 ks lípy na nádvoří MěÚ Mírové náměstí v Horažďovicích  na p.č. 147/1 

c) kácení 2 ks smrků pichlavého před farním úřadem v Horažďovicích na p.č. KN 2760/11 

d) kácení skupiny náletových dřevin v ohradě u ČOV a 1 ks topolu u ČOV v Horažďovicích na p.č. 
1780/6  

 –  za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

47. schvaluje  smlouvu  o reklamě mezi městem Horažďovice  a firmou Elika spol. s.r.o. a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna   

48. v záležitosti Městské knihovny na projekt Děti a čtení 2012 schvaluje :  

a) darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a spol. INKA – Kareš spol. s. r.o. 

b) darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a spol. Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o.  

c) darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a spol. Holzindustrie Chanovice s.r.o. 

d) darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a spol. OVAG s.r.o.  

e) darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a spol. DRUSO spol. s.r.o.  

f)    darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a spol. Brabec, Mlýn Horažďovice  

 a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
 Městská knihovna   

49. neschvaluje  finanční příspěvek NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. Havlíčkova 448/44, Jihlava na 
konzultační činnost ve správním obvodu města Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá 
tajemnice MěÚ, Ing. Ivana Dušková   

50. schvaluje  příspěvkové organizaci Křesťanská MŠ  nákup další lednice v rámci schváleného rozpočtu 
na rok 2012 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

51. schvaluje  zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem ,,Zřízení 
ústředního vytápění v 18 BD v Horažďovicích“ zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných 
zakázkách, v platném znění v otevřeném řízení včetně příloh, jmenuje členy a náhradníky členů 
hodnotící komise, pověřuje starostu města podpisem výše uvedeného – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

52. souhlasí  s podnájmem části nebytových prostor v domě čp. 11, Mírové náměstí, Horažďovice (bývalá 
prodejna Vše za 39, současný volnočasový klub DOK)  Diakonii ČCE – středisko Západní Čechy, 
Prokopova 25, Plzeň, IČ 45331154 za účelem práce s návštěvníky klubu dle standardů sociální práce 
na dobu měsíce dubna a května 2012  s  podmínkou, že  budou  respektována  ustanovení  nájemní  
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smlouvy  ze dne 06.10.2010 a bude doložena podnájemní smlouva  mezi Junákem – svaz skautů a 
skautek ČR, středisko Prácheň Horažďovice a Diakonií ČCE – středisko Západní Čechy jako příloha 
k platné nájemní smlouvě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

53. souhlasí  s konáním tradiční akce Setkání skautů na Otavě ve dnech 13.- 15.04.2012 v lokalitách 
centra a přilehlých ulic, Panské zahrady a parku Ostrov – za realizaci usnesení zodpovídám MěÚ, 
odbor kanceláře starosty  

54. bere na v ědomí  dopis MgA. Martina Kožnara ve věci rekonstrukce  Mírového náměstí s tím, že 
považuje plánovanou opravu Mírového náměstí za technickou rekonstrukci s respektem k  jeho 
stávající architektonické podobě. Z tohoto důvodu nepovažuje nezbytné vypsání nové architektonické 
soutěže. Další  reakce na obsah otevřeného dopisu jsou na zvážení každého člena zastupitelstva 
města  

55. v záležitosti organizační změny  v organizační složce Technické služby města Horažďovice :   

a) schvaluje  k termínu 01.06.2012 snížení počtu zaměstnanců v organizační složce Technické 
služby města Horažďovice  o 1 stálého zaměstnance   

b) schvaluje  s platností od 01.06.2012 dle  § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
celkový počet stálých zaměstnanců organizační složky Technické služby města Horažďovice – 
14 

c) souhlasí , aby řízení a kontrolu organizační složky Technické služby města Horažďovice od 
01.06.2012 vykonával místostarosta města 

d) ukládá  starostovi města a tajemnici MěÚ, Ing. Ivaně Duškové realizovat rozhodnutí 
zaměstnavatele za účelem zvýšení efektivnosti práce a úspory mzdových prostředků  

      – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ, Ing. Ivana Dušková  

56. schvaluje  termíny zasedání RM a ZM   

 16.04.2012 v 15:00 hodin  

 09.05.2012 v 15:00 hodin   od  18:00 hodin veřejné zasedání ZM   

 28.05.2012 v 15:00 hodin  

 18.06.2012 v 15:00 hodin   od  18:00 hodin veřejné zasedání ZM 

 17.09.2012 v 15:00 hodin  od  18:00 hodin veřejné zasedání ZM 

 17.12.2012 v 15.00 hodin  od  18:00 hodin veřejné zasedání ZM 

  

 

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

 
 


