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Město Horažďovice
Usnesení 

z 57.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
dne 18.03.2013

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  56. schůze  
RM  dne 25.02.2013

2. schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Otavská cyklostezka – úsek v mikroregionu Prácheňsko č. 1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí, 
etapa I“ 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, jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící komise a pověřuje starostu města 
podpisem výše uvedeného – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

3. schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „I/22 Komenského ul. Horažďovice - chodníky“ 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, jmenuje členy a náhradníky členů 
hodnotící komise a pověřuje starostu města podpisem výše uvedeného – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

4. schvaluje nabídku společnosti ČEVAK, a.s., Severní 8/2264, Č. Budějovice na zpracování 
vodohospodářské studie na akci ,,Horažďovice – kanalizace a likvidace odpadních vod v přidružených 
obcích města“ za cenu 94.700 Kč bez DPH (114.587 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města 
podpisem příslušné smlouvy – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

5. rozhodla o přijetí nabídky uchazeče „ART STONE-Hromádka Kamil and syn, s.r.o.“, Červená 
Třemešná 41, Hořice na realizaci díla „Oprava hrobky rodiny D. Majera, Horažďovice“ s nabídkovou 
cenou ve výši 395.500 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 

6. odkládá rozhodnutí o přijetí nabídky společnosti ŠUMAVAPLAN, s.r.o., Újezd 19/409, Praha 1 na 
zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby „přístavba a stavební 
úpravy kulturního domu Horažďovice“ ve výši 283.572 Kč + DPH z důvodu doplnění informací  – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. schvaluje nejvyšší nabídkovou cenu prodávané bytové jednotky č. 933/3 ve výši 801.101 Kč a 
doporučuje ZM projednat a schválit prodej bytové jednotky č. 933/3 na st.p.č. 1185 a st.p.č. 1186 v k.ú. 
Horažďovice, ulice Palackého v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 831/22180 na společných 
částech domu 933, 934 a st.p.č. 1185 a st.p.č. 1186 v k.ú. Horažďovice a kupní smlouvu mezi městem 
Horažďovice (prodávající) a ………. ………….., ………………., ………………. (kupující) za cenu 
801.101 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 

8. bere na vědomí oznámení o nezaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 781/5 ulice Pod 
Vodojemem v Horažďovicích do 10.03.2013 a schvaluje nové výběrové řízení na prodej bytové 
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jednotky č. 781/5 ulice Pod Vodojemem v Horažďovicích na st.p.č. 729, st.p.č. 730 a spoluvlastnického 
podílu 568/10172 na společných částech domu čp. 781, 782 a st.p.č. 729 a st.p.č. 730 v k.ú. 
Horažďovice za minimální cenu 397.600 Kč, pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic,  rozvoje  a majetku města 

9. v záležitosti pronájmu pozemků: 

a) schvaluje nejvyšší nabídkovou cenu na pronájem pozemků p.č. 2969, p.č. 3062, p.č. 3063, p.č. 
3039 v k.ú. Horažďovice ve výši 2.000 Kč/ha a nájemní smlouvu mezi městem Horažďovice 
(pronajímatel) a společností POŠUMAVÍ, a.s., Střelské Hoštice 194 (nájemce) od 01.04.2013 na 
dobu neurčitou a pověřuje starostu města podpisem 

b) schvaluje pronájem pozemku p.č. 2990 ostatní plocha o výměře 5763 m2 v k. ú. Horažďovice a 
nájemní smlouvu mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Jiřím Doubkem, Nábřežní 413, 
Horažďovice (nájemce) za cenu 1.600 Kč/ha, s platností od 01.04.2013 a pověřuje starostu 
města podpisem 

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

10. ve věci zřízení dočasných parkovišt, z důvodu uzavření mostu přes řeku Otavu a jeho rekonstrukci:

a) schvaluje Smlouvu o výpůjčce pozemků p.č. 3148 ostatní plocha, p.č. 3149 ostatní plocha v k.ú. 
Horažďovice, mezi společností Primagra, a.s., Nádražní 310, Milín (půjčitel) a městem 
Horažďovice (vypůjčitel) s tím, že pověřuje Technické služby odstraněním náletových dřevin, 
nízkých porostů a nečistot na zpevněné ploše a oddělením plochy pro parkování od prostoru 
vlečky pletivem do 31.03.2013 

b) schvaluje Smlouvu o výpůjčce pozemků  p.č. 1517/3 orná půda o výměře 688 m2, p.č. 2690/18 
ostatní plocha jiná plocha o výměře 67 m2 v k.ú. Horažďovice, mezi ………….., 
……………...,……………. (půjčitel) a městem Horažďovice (vypůjčitel) s tím, že pověřuje 
Technické služby odstraněním náletových dřevin, nízkých porostů a přemístění ornice do 
31.03.2013 a  pověřuje starostu města podpisem

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města a organizační 
složka Technické služby

11. bere na vědomí zápis ze závěrečného jednání, rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, pobočka 
Klatovy, Čapkova 127, Klatovy, týkající se jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Zářečí u 
Horažďovic a schvaluje žádost o vytyčení hranic nově navržených pozemků na základě schváleného 
návrhu pozemkových úprav p.č. 1/1 ostatní plocha, p.č. 1/2 ostatní plocha v k.ú. Zářečí u Horažďovic 
pro město Horažďovice a vytyčení hranic nově navržených pozemků na základě schváleného návrhu 
pozemkových úprav p.č. 1101/1 ostatní plocha, p.č. 1758/1 ostatní plocha v k.ú. Zářečí u Horažďovic
pro spoluvlastníka  …………….. ……………….., jehož opatrovníkem je město Horažďovice a pověřuje 
starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku 
města  

12. schvaluje ,,Revitalizaci zeleně v přilehlých obcích města Horažďovice“ zpracovanou Mgr. Vladimírem 
Ledvinou, Tyršova 359, Horažďovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města 

13. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části p.č. 263/10 ostatní plocha zeleň, označenou č. 4 v k.ú. 
Horažďovice za účelem zřízení zahrádky, mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a …………….. 
…………….,  ……………………….,  ………………….. (nájemce) od 01.04.2013 na dobu neurčitou a 
pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města

14. schvaluje podání žádosti o poskytnutí účelové dotace z Programu vodohospodářské infrastruktury 
Plzeňského kraje na projekt „Horažďovice Předměstí – kanalizace“, etapa II. a pověřuje starostu města 
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podpisem žádosti včetně příloh – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

15. schvaluje podání přihlášky do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2012 pro projekt Rekonstrukce a 
modernizace Aquaparku Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

16. bere na vědomí úplnou uzavírku provozu na silnici III/17214, v místě mostního objektu č. ev. III-
17214-1, z důvodu provádění opravy pravobřežní opěry uvedeného mostu, v termínu od 02.04.2013 do 
31.05.2013 a vedení objízdné trasy přes obce Boubín, Kejnice, Nezamyslice, Žichovice, Čepice, Rabí 
a Horažďovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

17. schvaluje úplnou uzavírku provozu na místních komunikacích v rozsahu:  Mírové náměstí – ulice 
Zářečská – ulice Nábřežní – ulice Prácheňská – ulice Příčná – ulice Prácheňská – ulice Trhová – ulice 
Podbranská – ulice Hradební – Mírové náměstí, z důvodu konání akce „Městský běh“ dne 15.06.2013 
v době od 08:30 hodin do 12:00 hodin s tím, že akce bude dostatečně pořadatelsky zajištěna a bude 
umožněn vjezd vozidlům IZS – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

18. schvaluje úplnou uzavírku provozu na místní komunikaci Mírové náměstí (prostor před MěÚ a část 
parkoviště) z důvodu konání oslav 135 let založení Sboru dobrovolných hasičů Horažďovice  a 150. 
výročí založení hasičstva v Čechách dne 31.05.2013 v době od 06:30 hodin do 13:00 hodin – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje  a majetku města        

19. souhlasí s vydáním územního souhlasu k akci „Horažďovice, p.č. 1169, kNN“, schvaluje prohlášení 
vlastníka nemovitosti, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o 
právu stavby IV-12-0008666 mezi městem Horažďovice (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce a.s., 
Teplická 874/8, Děčín – Podmokly v zastoupení společností Elektrostav Strakonice, s.r.o., Písecká 
283, Strakonice (budoucí oprávněná) za podmínky, že nejmenší dovolené krytí kabelů bude v celé své 
délce v souladu s hodnotou pro vozovku stanovenou ČSN 73 6005 a pověřuje starostu města 
podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

20. v záležitosti rekonstrukce železniční stanice Horažďovice předměstí schvaluje: 

a) smlouvu o právu provedení stavby mezi městem Horažďovice a Správou železniční dopravní 
cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Horažďovice a Správou 
železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1

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

21. schvaluje výstavbu zdi oddělující vstupy a balkony plánovaných řadových domků „B“ a „C“ v ulici Nad 
Nemocnicí dle žádosti manželů ………………. ,  …………………, ………………….. – za  realizaci  
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

22. v záležitosti pronájmu nebytových prostor schvaluje: 

a) pronájem nebytových prostor v čp. 148, Husovo náměstí, Horažďovice Jaroslavě Koblihové, 
Hollarova 956, Horažďovice za účelem prodeje nábytku a bytových doplňků s platností od 
01.05.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 381
Kč/m2/rok a  bude valorizováno vždy k 01.01. běžného kalendářního roku o míru inflace roku 
předchozího

b) smlouvu o pronájmu nebytových prostor mezi městem Horažďovice a Jaroslavou Koblihovou, 
Hollarova 956, Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem

– za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města
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23. neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 1.971 Kč nájemci  …………….. …………, byt  č. …., 
………………….,  …………………. – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města

24. v bytových záležitostech: 

a) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ………………….., Horažďovice ………………., 
………………….., …………………… s platností od 01.05.2013 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

b) schvaluje pronájem bytu č. … (2+1), ……………………., Horažďovice ……………… ………, 
……………….., …………………. s platností od 01.04.2013 na dobu určitou do 30.09.2013 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

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

25. v záležitosti pochodu „Horažďovická 50“:

a) souhlasí s bezplatným  poskytnutím  prostor zámeckého nádvoří a podloubí v zámku pro účely 
startu a cíle pochodu „Horažďovická 50“ ve dnech 24. – 25.05.2013

b) souhlasí s poskytnutím  příspěvku z rozpočtu Města Horažďovice ve výši 5.000 Kč na 
zabezpečení 48. ročníku pochodu „Horažďovická 50“

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK

26. souhlasí s konáním  akce  Setkání skautů na Otavě, které proběhne ve dnech 05.- 07.4.2013 v centru
města, přilehlých ulicích, Panské zahradě a v parku Ostrov s podmínkou, že aktivity v prostoru 
anglického parku budou naplánovány mimo plochy osázené květinovou výsadbou a odpovědnost za 
případné škody přebírá organizátor akce – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK

27. v záležitosti pořádání Mariánského koncertu:

a) souhlasí s uspořádáním  letního Mariánského koncertu dne 17.08.2013 – Ludwig van Beethoven 
– Hudba a duše génia, účinkující Gabriela Demeterová – housle, Luděk Šabaka – klavír, Marian 
Roden – mluvené slovo dne 17.08.2013

b) schvaluje smlouvu o uměleckém výkonu, mezi o.s. Klasika Viva a městem Horažďovice a 
pověřuje starostu města podpisem 

c) schvaluje jednotné vstupné 195 Kč

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK

28. bere na vědomí zápis z Bezpečnostní komise ze dne 06.02.2013

29. schvaluje smlouvu o výpůjčce č. OS20130000199 mezi autorizovanou obalovou společností EKO-
KOM, a. s. a městem Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor ŽP

30. schvaluje přijetí cenové nabídky společnosti SILVAPROJEKT s.r.o., se sídlem Kotojedská 1044,  
Kroměříž na „Zpracování lesního hospodářského plánu pro Městské lesy Horažďovice na období od 
01.01.2014 do 31.12.2023“ ve výši 177.390 Kč bez DPH,  schvaluje smlouvu o dílo mezi městem 
Horažďovice a společností SILVAPROJEKT s.r.o., se sídlem Kotojedská 1044, Kroměříž a pověřuje 
starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka Technické služby

31. v záležitosti kácení zeleně:
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a) bere na vědomí pokácení ohrožujících dřevin 6 ks javoru a 1 ks olše na p. č. 2464/2 na
protilehlém břehu náhonu v Panské zahradě v k.ú. Zářečí u Horažďovic

b) bere na vědomí pokácení ohrožující dřeviny 1 lípy na p. č. 34/1 za autobusovou zastávkou 
v Boubíně v k.ú. Boubín

c) bere na vědomí pokácení 1 ks javoru na p. č. 2759/15 u pomníku na Husově náměstí v k.ú. 
Horažďovice

d) schvaluje kácení ze zdravotních důvodů 1 ks akátu na p. č. 1179/1 v Panské zahradě v k.ú. 
Zářečí u Horažďovic

e) schvaluje kácení 1 ks thuje a 3 ks cypřišů na p. č. 1156/15 a 16 u č. p. 768 v k.ú. Horažďovice

f) schvaluje kácení 1 ks jalovce na p. č. 32/3 na terase u schodiště za kostelem v k.ú. Horažďovice

g) schvaluje kácení 1 ks jalovce na p. č. 832/4 za živým plotem v Šumavské ulici v k.ú. 
Horažďovice

h) schvaluje kácení 2 ks cypřišů na p. č. 2807 u pomníku u kina v k.ú. Horažďovice

i) schvaluje kácení 1 ks lípy na p. č. 31/1 u nádrže v Boubíně v k.ú. Boubín

j) schvaluje kácení 1 ks javoru a 8 ks jasanů na p. č. 31/1 u nádrže v Boubíně v k. ú. Boubín

k) schvaluje kácení 1 ks jalovce na p. č. 832/22 v ulici Pod Vodojemem u čp. 777 v k.ú. 
Horažďovice

l) schvaluje kácení 2 ks jasanů na p. č. 364/6 v Babíně u č. p. 20 v k.ú. Babín u Horažďovic

m) neschvaluje kácení 2 ks vrb na p. č. 178/3 před vchodem v MŠ Loretská v k.ú. Horažďovice, 
schvaluje kácení 1 ks vrby na p. č. 178/3 před vchodem v MŠ Loretská v k.ú. Horažďovice

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka Technické služby 

32. schvaluje navýšení počtu zaměstnanců  organizační  složky  Městská  knihovna Horažďovice na  
dobu  určitou  s platností  od 01.04.2013 do 31.03.2015  o 1 zaměstnance takto: úvazek 0,625 odborný 
zaměstnanec pro výkon regionálních funkcí  a úvazek 0,375 odborný zaměstnanec, 

tj. stanovuje  ve  smyslu  §  102 odstavec 2) písm. j)  zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění 
pozdějších předpisů počet zaměstnanců  organizační složky Městská knihovna Horažďovice 
s platností od 01.04.2013  takto:
Organizační složka Městská knihovna:  3,375 odborný zaměstnanec  

      0,625 odborný zaměstnanec – regionální funkce
– obslužné místo – uklizečka na základě dohod o pracích  konaných  mimo pracovní poměr 

S tím, že navýšení o odborného zaměstnance na výkon regionálních funkcí o 0,625 úvazku odborného 
zaměstnance o  0,375 úvazku se  stanovuje na dobu určitou s platností od 01.04. 2013 do 31.03.2015

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  tajemnice MěÚ a organizační složka MěK

33. v záležitosti loga Města:

a) schvaluje vyhlášení soutěže na vytvoření loga Města Horažďovice. Zadání a podmínky budou 
zadavatelem – Městem Horažďovice zveřejněny na webových stránkách MěÚ Horažďovice, na 
úřední desce a v tiskové podobě v měsíčníku Horažďovický obzor 

b) schvaluje licenční smlouvu na užití autorského díla – logo Města Horažďovice

c) jmenuje hodnotící komisi ve složení: Mgr. Karel Zrůbek, Jan Buriánek, RNDr. Karel Maxa, Mgr. 
Petra Soukupová, MgA. Martina Bartošová 

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK a starosta města 
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34. jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící komise podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem 
„Samosběrný zametací stroj pro TS Horažďovice“ zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění ve zjednodušeném podlimitním řízení a pověřuje starostu města podpisem 
jmenování – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

35. schvaluje podání žádosti  na MPSV ČR o dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou 
působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2013 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
finanční odbor  

36. rozhodla o přijetí nabídky uchazeče Stavební společnost H a T spol. s r.o., Komenského 373, 
Strakonice na realizaci díla „Oprava brány mezi čp. 6 a čp. 7 na Mírovém náměstí v Horažďovicích“ 
s nabídkovou cenou ve výši 176.224 Kč bez DPH, schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu města 
podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

37. schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky 
s názvem „Městský kamerový dohlížecí systém Horažďovice“ zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění ve zjednodušeném podlimitním řízení, včetně příloh a seznam 
společností, které budou vyzvány k podání nabídky, jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící 
komise a pověřuje starostu města podpisem výše uvedeného – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

38. souhlasí se záměrem „Management lučních společenstev v lokalitě Na Hrádku“ týkající se pozemku 
p.č. 2839 v k.ú. Horažďovice, dle žádosti Domu dětí a mládeže, Zámek 11, Horažďovice, v období cca 
květen – červen 2013 – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

39. souhlasí s  výsadbou nelesní zeleně na pozemcích p.č. 2687, p.č. 2847 v k.ú. Horažďovice, p.č. 
1381/1 v k.ú. Komušín dle žádosti Domu dětí a mládeže, Zámek 11, Horažďovice za podmínek:
 realizací projektu nebudou dotčeny zájmy a práva vlastníků a uživatelů sousedních pozemků,
 realizací projektu nebude omezena užitná funkce pozemků ve vlastnictví města Horažďovice 

(např. průjezdnost komunikací),
 město Horažďovice nepřijímá žádné závazky vyplývající z realizovaného projektu,
 v rámci projektu nebudou realizovány činnosti, které by byly v rozporu s Koncepcí zeleně a 

Územním plánem města Horažďovice.
– za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

40. schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 06.02.2013 na vypracování „Studie finanční 
proveditelnosti projektu domu pro seniory Horažďovice“ mezi městem Horažďovice a Českou 
spořitelnou, a.s., zastoupenou panem Janem Brabcem, ředitelem úseku investičního bankovnictví a 
panem Marcelem Babczynskim, ředitelem odboru poradenská řešení, se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 
Praha 4,  týkající se  termínu plnění a pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku – za 
realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

41. bere na vědomí zápis z komise pro vzdělávání a volný čas ze dne 05.03.2013

42. schvaluje termíny  jednání 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 




