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Město Horažďovice
Usnesení 

ze  48.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
 dne  21.09.2012

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  ze   47. schůze  
RM  dne 10.09.2012 

2. schvaluje veřejnoprávní  smlouvu o provedení stavby „Stavební úpravy - rekonstrukce objektu čp. 
283 Horažďovice, Nábřežní čp. 283“ dle žádosti Domu dětí a mládeže, Zámek 11, Horažďovice  a 
pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města 

3. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rozšíření systému CZT Horažďovice“
uzavřené se sdružením společností Jindřich Lachout – MonTop, Višňová 130, Chotoviny – Červené 
Záhoří a TENERGO Brno, a.s., Křenová 65, Brno, jehož předmětem je změna rozsahu díla bez vlivu 
na cenu a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

4. v záležitosti projektu „Otavská cyklostezka – úsek mikroregionu Prácheňsko č.1 – Svaté Pole - č.4 
Zářečí“ schvaluje: 

a) dodatek č.1 ke smlouvě o partnerství k projektu „Otavská cyklostezka – úsek mikroregionu 
Prácheňsko č.1 – Svaté Pole - č.4 Zářečí“ mezi městem Horažďovice (realizátorem) a Nadací 
Jihočeské cyklostezky, se sídlem Boženy Němcové 49/3, 370 76 České Budějovice (partner), 
který se týká prodloužení termínu platnosti partnerské smlouvy minimálně na pět let od data 
ukončení projektu

b) dodatek č.1 ke smlouvě o partnerství k projektu „Otavská cyklostezka – úsek mikroregionu 
Prácheňsko č.1 – Svaté Pole - č.4 Zářečí“ mezi městem Horažďovice (realizátorem) a obcí 
Střelské Hoštice, se sídlem čp. 83, 387 15 Střelské Hoštice (partner), který se týká prodloužení 
termínu platnosti partnerské smlouvy minimálně na pět let od data ukončení projektu

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

5. v záležitosti pozemkových úprav v  k.ú. Zářečí u Horažďovic:

a) schvaluje opatrovnictví města Horažďovice pro zastupování pana …………  ……………
v řízení při jednoduchých pozemkových úpravách v k.ú. Zářečí u Horažďovic a pověřuje 
starostu města podpisem listin týkajících se převzatého opatrovnictví

b) bere na vědomí zápis z úvodního jednání o jednoduchých pozemkových úpravách v k.ú. Zářečí 
u Horažďovic ze dne 27.08.2012

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

6. v záležitosti charitativního hokejového utkání: 

a) schvaluje smlouvu o reklamě mezi městem Horažďovice a Karlem Procházkou, U výstaviště 
371, Písek

b) schvaluje smlouvu o reklamě mezi městem Horažďovice a společností Prillinger spol. s r.o. 
Radomyšl
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c) schvaluje smlouvu o reklamě mezi městem Horažďovice a Butique Elegancí, Markéta 
Bučoková, Horažďovice 443 

d) schvaluje smlouvu o reklamě mezi městem Horažďovice a Ray-Electric Milan Štěcha, U 
výstaviště 1485, České Budějovice  

e) schvaluje smlouvu o spolupráci mezi městem Horažďovice a Českou pojišťovnou, a.s.
Spálená 75/6, Praha 1 na zajištění reklamní propagace ČP

f)   schvaluje dohodu o pronájmu ledové plochy mezi městem Horažďovice a STARZ – Správa 
tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice

a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

7. ve věci jednání RM schvaluje termíny  zasedání RM :

01.10.2012 v 15:00 hod. –  Babín  
22.10.2012 v 15:00 hod. –  Horažďovická Lhota

       

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




