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Město Horažďovice
Usnesení 

z  56.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
 dne  25.02.2013

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  55. schůze  
RM  dne 04.02.2013  

2. schvaluje ,,Koncepci veřejné zeleně pro město Horažďovice – místo Horažďovice“ zpracovanou Mgr. 
Vladimírem Ledvinou, Tyršova 359, Horažďovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města

3. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Miroslav Brůžek, Trhová 109, Horažďovice, IČ: 
49168436 na realizaci díla „Oprava kaple Boubín“ s nabídkovou cenou ve výši 174.890 Kč bez DPH, 
schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem výše uvedeného – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

4. doporučuje ZM projednat a schválit prodloužení termínu výstavby objektu bydlení (rodinného 
řadového domu) na p.č. 2821/29 v k.ú. Horažďovice do 30.06.2013 a dodatek č. 1 k budoucí smlouvě 
kupní mezi městem Horažďovice (budoucí prodávající) a manželi  ………… a  ………….   ……………,  
……………., ……………… (budoucí kupující) – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města

5. doporučuje ZM projednat a schválit odkup pozemku p.č. 219/23 zahrada o výměře 188 m2 v k.ú. 
Horažďovice za cenu 200 Kč/m2 pozemku od manželů ………………… a kupní smlouvu mezi manželi 
………………… a …………… …………….., ……………….. (prodávající – SJM) a městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (kupující) – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

6. schvaluje z důvodu provedené pozemkové obnovy v k.ú. Horažďovice – část a obnovy katastrálního 
operátu v k.ú. Horažďovice, Zářečí u Horažďovic, Svaté Pole u Horažďovic, Komušín dodatky 
k nájemním smlouvám mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a: 

a) Českým rybářským svazem Horažďovice, místní organizace – p.č. 1193/1 v k.ú. Zářečí u 
Horažďovic,

b) Českým rybářským svazem Horažďovice, místní organizace – p.č. 1680/1, p.č. 1680/2, p.č. 1668 
v k.ú. Horažďovice, p.č. 191/1, p.č. 191/11 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic,

c) Českým rybářským svazem Horažďovice, místní organizace – p.č. 1531, p.č. 1669, p.č. 1670 
v k.ú. Horažďovice, p.č. 191/12, p.č. 191/13, p.č. 191/14, p.č. 191/15, p.č. 191/16 v k.ú. Svaté 
Pole u Horažďovic, p.č. 570 v k.ú. Komušín 

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

7. schvaluje z důvodu provedené pozemkové obnovy v k.ú. Horažďovice – část a obnovy katastrálního 
operátu v k.ú. Horažďovice dodatky  k nájemním smlouvám mezi městem Horažďovice (pronajímatel) 
a: 

a) Petrem Bednarikem, Komenského 666, Horažďovice

b) Pavlem Homolkou, Předměstí 441, Horažďovice  



2

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

8. schvaluje záměr směny pozemku p.č. 343 orná půda o výměře 960 m2 v k.ú. Komušín za pozemek 
p.č. 672/8 orná půda o výměře 919 m2 v k.ú. Komušín a pověřuje odbor investic, rozvoje a majetku 
města zveřejněním záměru směny – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic,  rozvoje  
a majetku města 

9. schvaluje záměr pronájmu části pozemků p.č. 1015/45 vodní plocha o výměře 13 m2, p.č. 1246/18 
trvalý travní porost o výměře 296 m2, p.č. 1246/29 orná půda o výměře 1 080 m2, p.č. 1246/58 orná 
půda o výměře 51 m2, p.č. 2385/1 ostatní plocha o výměře 56 m2, p.č. 2412 orná půda o výměře 242 
m2, p.č. 2415/2 ostatní plocha o výměře 18 m2, p.č. 2472/2 ostatní plocha o výměře 170 m2, p.č. 
2476/8 vodní plocha o výměře 17 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic pro zemědělskou činnost a pověřuje 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

10. schvaluje záměr pronájem pozemků p.č. 191/3, p.č. 191/7, p.č. 191/17, p.č. 214, p.č. 226, p.č. 278/1, 
p.č. 203/2, p.č. 203/3 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města zveřejněním záměru pronájmu a zjištěním obvyklé ceny pronájmu výše uvedených 
pozemků – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

11. schvaluje záměr pronájmu části p.č. 1631 neplodná půda o výměře 113 m2, části p.č. 1718/2 
neplodná půda o výměře 3 742 m2, části p.č. 2731 ostatní plocha o výměře 297 m2, části p.č. 2739/4 
ostatní plocha o výměře 1 510 m2, části p.č. 2746 neplodná půda o výměře 97 m2 v k.ú. Horažďovice, 
části p.č. 65/3 orná půda o výměře 508 m2, části p.č. 174/2 ostatní plocha o výměře 154 m2, p.č. 174/3 
orná půda o výměře 1 977 m2, části p.č. 192 orná půda o výměře 2 105 m2, p.č. 280 orná půda o 
výměře 522 m2 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic pro zemědělskou činnost a pověřuje MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku města  

12. schvaluje úplnou uzavírku provozu na místní komunikaci ulice Loretská v Horažďovicích (dle přílohy), 
z důvodu konání oslav 135 let založení Sboru dobrovolných hasičů Horažďovice a 150. výročí založení 
hasičstva v Čechách, v období od 30.05.2013 od 14:00 hodin do 31.05.2013 do 13:00 hodin – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

13. schvaluje úplnou uzavírku provozu na místní komunikaci ulice Plzeňská a na parkovišti při ulici 
Plzeňská v Horažďovicích (dle přílohy), z důvodu konání oslav 135 let založení Sboru dobrovolných 
hasičů Horažďovice a 150. výročí založení hasičstva v Čechách, dne 31.05.2013 od 07:00 hodin do 
13:00 hodin – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

14. schvaluje vyjádření k zápisu kontrolního výboru o provedené kontrole akce ,,úprava propagačního 
nároží“ ze dne 26.11.2012 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

15. v záležitosti pronájmu nebytových prostor v čp. 372 (areál Grammer) schvaluje: 

a) pronájem   nebytových    prostor   o   rozloze  243 m2 v čp. 372, Strakonická  ulice,  Horažďovice  
nájemci  PLAMET, s.r.o., Velké Hydčice 52  za účelem skladovacích prostor  na dobu určitou  s 
platností  od 01.02.2013 do 31.03.2013 za nájemné  ve výši  300 Kč/m2/rok  

b) dodatek  k  nájemní  smlouvě  o  pronájmu  nebytových  prostor  mezi městem Horažďovice a 
společností Plamet, s.r.o., Velké Hydčice 

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

16. v záležitosti pronájmu schvaluje: 

a) pronájem nebytových prostor v čp. 26, Ševčíkova ulice, Horažďovice,  Květoslavě Pažďorové,  
Malé nám. 2197/5, Cheb za účelem prodeje dámské a pánské konfekce, módních doplňků 
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s platností od 01.09.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je 
stanoveno ve výši 1.100 Kč/m2/rok a bude valorizováno vždy k 01.01. běžného kalendářního roku 
o míru inflace roku předchozího

b) smlouvu o pronájmu nebytových prostor a pověřuje starostu města podpisem 

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

17. v záležitosti pronájmu garáže schvaluje: 

a) pronájem nebytového prostoru - garáže č. ..,  …………….., Horažďovice ………………….., 
……………………, ……………….. na dobu neurčitou s platností od 01.03.2013 s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 300 Kč/m2/rok a bude valorizováno vždy 
k 01.01. běžného kalendářního roku o míru inflace roku předchozího   

b) smlouvu o pronájmu nebytových prostor a pověřuje starostu města podpisem

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

18. schvaluje splátkový  kalendář pod  ztrátou  výhody  splátek s Veronikou Makovcovou, nájemcem 
nebytových prostor v čp. 26, Ševčíkova ul., Horažďovice na úhradu dlužného nájemného a  
příslušného úroku  z prodlení ve  výši  1.370 Kč/měsíc vždy k 15. dni běžného  kalendářního  měsíce, 
poprvé  v březnu 2013 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje  a majetku 
města 

19. 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 březnu 
2013, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

20. bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 19, Mírové náměstí, Horažďovice 
podanou nájemcem Zdeňkem Lipšanem, V Ráji 768, Strakonice. Nájemní vztah skončí uplynutím 
tříměsíční výpovědní lhůty ke dni 30.04.2013 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

21. schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu 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 

22. schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytových prostor v čp. 757, Žižkova ulice, Horažďovice 
nájemci Mateřské centrum Dráčkov 3, o.s., Husovo náměstí 148, Horažďovice, zastoupené 
zmocněncem paní Martinou Šůsovou, Žižkova 494, Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

23. rozhodla převést volné finanční prostředky ve výši 15 mil. Kč na účet s tříměsíční výpovědní lhůtou u  
J & T  Banky, a.s. , Pobřežní 14, Praha – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

24. doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2013 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
finanční odbor

25. doporučuje ZM schválit Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných půjček z Fondu 
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 22. února 2013  tj.: 

a) rozhodnout o poskytnutí půjčky ………… ………….., ……………., ……………….. ve výši 140 tis. 
Kč  se splatností 4 roky a úrokovou sazbou  3 %

b) rozhodnout o poskytnutí půjčky ……………. …………..,  ………………., …………….. -
……………… ve výši 150 tis. Kč se splatností 4 roky a úrokovou sazbou  3 %   a ve výši 100 tis. 
Kč se splatností 5 let a úrokovou sazbou 3 % s podmínkou, že smlouva o půjčce bude uzavřena 
po předložení dokladu o přípustnosti stavby 
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– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

26. doporučuje ZM schválit  cenu vody pro hospodářský rok 2013 – 2014 dle předloženého návrhu, tj.: 
vodné 23,15 Kč/m3, stočné 26,96 Kč/m3 a pevná složka v relaci roku 2012 – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

27. schvaluje příspěvek Plzeňskému kraji  ve výši 167.010 Kč  na dopravní obslužnost veřejnou 
vnitrostátní linkovou dopravou v roce 2013 a  Dodatek č. 1/2013 ke  Smlouvě o poskytnutí finančního 
příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou 
vnitrostátní linkovou dopravou  a pověřuje starostu města  podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

28. bere na vědomí: 

a) vyúčtování pečovatelské služby za rok 2012 – čerpání rozpočtu, komentář k čerpání rozpočtu, 
výkaz střediska pečovatelské služby, přehled o aktivizačních činnostech

b) vyúčtování střediska občanská poradna za rok 2012 – čerpání rozpočtu, komentář k čerpání 
rozpočtu, přehled o činnosti střediska občanská poradna - předložené Oblastní charitou 
Horažďovice

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

29. schvaluje dodatek č. 10 k nájemní smlouvě uzavřené dne 15.10. 2001 se společností Bytservis Sušice 
s.r.o., Příkopy 86,  Sušice s platností od 01.03.2013, kterým se upravuje roční výše nájemného 
(pronájem vybudované kotelny Komenského 953  - navýšení o 26.400 Kč) a pověřuje starostu města 
podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

30. v záležitosti  koncertní sezóny:

a) revokuje   usnesení ze dne 22. října 2012  č. 50/38 bod b) a c)

b) rozhodla zařadit do rozpočtu na rok 2013 dotaci 150 tis. Kč občanskému sdružení Hudba bez 
hranic,  Smetanova 784, Sušice účelově určenou k zajištění 3. ročníku koncertů „Ševčíkovy 
hudební večery v Horažďovicích“ a „Zámecké hudební léto“ a poskytnout propagační předměty 
se znakem města pro vystupující  umělce

c) schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Horažďovice a pověřuje 
starostu města podpisem

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

31. souhlasí s přijetím neinvestiční dotace pro projekt ZŠ Komenského s názvem „Mámo, táto, jsem 
v bezpečí?“ z dotačního programu Plzeňského kraje „Podpora preventivních aktivit a výchovy 
k toleranci v roce 2013“ a pověřuje starostu města podpisem  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, OPPŠK 

32. v záležitosti investiční dotace ZŠ Komenského :  

a) nesouhlasí s přijetím investiční dotace pro projekt ZŠ Komenského s názvem „Víceúčelové 
hřiště ZŠ Horažďovice, Komenského 211“ z dotačního programu Plzeňského kraje „Výstavba 
víceúčelových hřišť s umělým povrchem a rekonstrukce povrchů tělocvičen a sportovních hal 
v roce 2013“

b) nesouhlasí s podáním žádosti ZŠ Komenského do projektu „Oranžové hřiště 2013“ z Nadace 
ČEZ

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, OPPŠK 

33. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Horažďovice (půjčitelem) a výpůjčiteli –
Křesťanská mateřská škola Horažďovice, MŠ Loretská ul.,  ZŠ Komenského ul. a pověřuje starostu 
města podpisem  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, OPPŠK 
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34. schvaluje termíny prodejních trhů na Mírovém náměstí v Horažďovicích v roce 2013: pořadatel B. 
Flachs - 15.03, 12.04, 10.05, 14.06. a pořadatel město Horažďovice – 22.06, 27.07, 12.10, 09.11, 
14.12.  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, OPPŠK 

35. v rámci XXX. Ročníku Západočeské oblastní přehlídky amatérského divadla souhlasí se spoluprací
Města Horažďovice, prostřednictvím MěÚ, odboru PPŠK při zajištění 30. ročníku Západočeské oblastní 
přehlídky amatérského divadla (věnování hlavní ceny Horažďovické perly, přijetí zástupců souborů a 
poroty v sobotu 09.03.2013 a  součinnost při vypisování cen a diplomů, fotografování a poskytnutí 
propagačních materiálů) – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, OPPŠK 

36. souhlasí s poskytnutím znaku města Horažďovice Regionálnímu informačnímu centru Prácheňska  
pro použití v tiskovinách a  k označení výkladů IC Horažďovice  za podmínek stanovených pravidly 
užití městského znaku  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, OPPŠK 

37. bere na vědomí zápisy z kulturních komisí ze dne 14.11.2012 a 13.02.2013 – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK

38. v bytových záležitostech: 

a) bere na vědomí zápis z bytové komise ze dne 19.02.2013

b) schvaluje pronájem bytu  č. .. (2+1), …………….., Horažďovice ………………., …………….. s 
platností od 01.03.2013 na dobu určitou do 31.12.2014 za nájemné  39,97 Kč/m2 s uplatněním 
slevy pro rok 2013 ve výši 5,80 Kč/m2. Nájemné bude valorizováno vždy k 01.07. běžného 
kalendářního roku o míru inflace indexu ceny stavebních prací roku předchozího

c) schvaluje pronájem bytu č. .. (garsoniéra), …………….., Horažďovice – DPS …………. 
…………….,  ………………….,  …………….. s platností od  01.03.2013 na dobu určitou do 
30.09.2014 za nájemné 30 Kč/m2. Nájemné bude valorizováno vždy k 01.07. běžného 
kalendářního roku o míru inflace indexu ceny stavebních prací roku předchozího

d) schvaluje pronájem bytu č. ..  (garsoniéra),  ……………., Horažďovice – DPS ……………….., 
…………… s platností od  01.03.2013 na dobu určitou do 30.09.2014 za nájemné 30 Kč/m2. 
Nájemné bude valorizováno vždy k 01.07. 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 

39. určuje dodavatelem veřejné zakázky „Bourací práce – Defurovy Lažany“ společnost AZS 98, s.r.o., U 
Habrovky 247/11,  Praha 4, IČ 25227254 k odstranění souboru staveb (stodola, vepřín a obytná 
budova s hospodářskou částí vč. příslušenství) Defurovy Lažany, na pozemku parcelní číslo st. 31 v   
k. ú. Defurovy Lažany  dle výsledků výběrového řízení tak, jak je doporučila výběrová komise a jak jsou 
uvedeny v  Protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek akce „Bourací práce –
Defurovy Lažany“. Náklady na provedení prací vzešlé z výběrového řízení ve výši 181.405 Kč vč. DPH 
budou uplatněny u soudu vůči povinné osobě – vlastníku stavby SEBASTIANO NEMOVITOSTI, s.r.o., 
Karlova 19/152, Praha 1, IČ 27137287 a po pravomocném rozhodnutí soudu bude následně uzavřena 
smlouva o provedení prací ve smyslu výsledku výběrového řízení – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor výstavby a ÚP 

40. souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.500 Kč na provoz  Střediska pro ranou péči 
Plzeň, o.p.s. v roce 2013 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

41. schvaluje dodatky č. 71, 72, 73, 74  ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů na rok 2013 a přílohu č. 2 ke smlouvě o provozování sběrného 
dvora odpadů – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor ŽP 

42. bere na vědomí zprávu o činnosti Městského muzea Horažďovice za rok 2012 – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  organizační složka Městské muzeum 
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43. schvaluje navýšení vstupného v Městském muzeu – 4 hodinový výukový program – 70 Kč, interaktivní 
dílna 1,5 – 2 hod. – 20 Kč – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  organizační složka Městské muzeum 

44. ukládá MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města zjistit výskyt vhodných pozemků pro zřízení 
průmyslové zóny v  Horažďovicích a  nejbližším okolí bez ohledu na vlastnictví. Na základě výsledků 
zjištění se rada města dále bude záležitostí zabývat (záměr odprodeje areálu Grammer) – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

45. v záležitosti kácení schvaluje pokácení 10 ks topolů na p. č. 36/1 u hřiště v Boubíně v k. ú. Boubín –
za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka Technické služby

46. doporučuje ZM ve smyslu ust. § 6 odst. 5) písm b) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu,  ve znění  pozdějších předpisů (dále stavební zákon), schválit předložený návrh 
zadání změny č. 1A, 1B a 1C územního  plánu města Horažďovice – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor výstavby a ÚP 

47. schvaluje výzvu k podání  nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné   zakázky  na služby 
s názvem „ÚDRŽBA ZELENĚ HORAŽĎOVICE – DŘEVINY“, zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění ve zjednodušeném podlimitním řízení, včetně příloh a seznamu 
společností, které budou vyzvány k podání nabídky a pověřuje starostu města podpisem výše 
uvedeného – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  organizační složka Technické služby 

48. schvaluje v rámci  zadávání veřejných zakázek malého rozsahu:

a) vydání směrnice č. 2/2013 upravující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

b) ukládá MěÚ, odboru investic rozvoje a majetku města seznámit zaměstnance Městského úřadu 
Horažďovice, vedoucí organizačních složek a ředitele příspěvkových organizací zřízených 
městem, kteří jsou oprávnění hospodařit s  veřejnými prostředky s postupem zadávání dle 
vydané směrnice  do 19.04.2013

– za  realizaci  usnesení zodpovídá  tajemnice MěÚ 

49. v záležitosti hlasových služeb schvaluje:

a) zrušení pevných telefonních linek z  Telefónica O2 Czech Republic. a. s. s platností od  
01.06.2013

b) výpověď ze smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací s GTS 
Novera  s. r. o., ke dni 28.02.2013 a pověřuje starostu města podpisem 

c) Smlouvu o poskytování hlasových služeb (VoIP) mezi městem Horažďovice a společností 
Šumava Net s.r.o. na poskytování služby VoIP v lokalitách  Technické služby, Aquaprk, Městské 
muzeum, Městský úřad Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem smlouvy

– za  realizaci  usnesení zodpovídá  tajemnice MěÚ 

50. schvaluje výpověď z nájmu části pozemkové parcely p.č. 60/1 – ostatní plocha-zeleň v k.ú. Komušín  
nájemci  ………………………, …………………, ………………. Nájemní vztah skončí uplynutím 
tříměsíční výpovědní lhůty, která počne plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena –  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

51.  rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky „Sdružení parcelace 31/1 ÚP Horažďovice“ fyzických osob  
Ing. arch. Jiřího Kučery, Zářečská 638, Horažďovice (vedoucí sdružení), Bc. Michala Šedivého, 
Břežany 50, Horažďovice (člen sdružení) a Štěpána Eliáše, Holečkova 395, Vlachovo Březí (člen 
sdružení) na realizaci díla „Parcelace lokality 31/1 ÚP Horažďovice“ s nabídkovou cenou ve výši 
celkem 117.200 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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52. rozhodla o přijetí nabídky uchazeče Karel Granát, E. Krásnohorské 635, Starý Plzenec, IČ: 62671626 
na realizaci díla „Oprava schodiště, zámek Horažďovice“ s nabídkovou cenou ve výši 285.000 Kč bez 
DPH, schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

53. rozhodla o přijetí nabídky uchazeče InTePs s.r.o., Kollárova 511, Písek, IČ: 26020327 na realizaci díla 
„Zřízení ÚT v domu čp. 760 – byt č. 4 a 762 – byt č. 1“ s nabídkovou cenou ve výši 83.826 Kč bez 
DPH, schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

54. doporučuje ZM schválit  program 15. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu Mgr. Naděždu 
Chládkovu  a Ing. Miroslavu Makrlíkovou  a návrhovou komisi Stanislava Sekyru a Mgr. Václava 
Jáchima 

55. ve věci jednání RM a ZM schvaluje termíny  jednání RM a ZM :  

18.03.2013  v 14:30 hod.  RM
08.04.2013  v 15:00 hod.  RM  
29.04.2013  v 15:00 hod.  RM

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




