
1

Město Horažďovice
Usnesení 

z 60.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
dne 29.04.2013

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  58. schůze  
RM dne 08.04.2013 a 59. schůze RM dne 17.04.2013

2. schvaluje : 

a) dohodu o ukončení nájemní smlouvy k 30.04.2013 mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a 
MOTO-CROSS-CLUBEM v AČR, Smetanova 328, Horažďovice (nájemce) a pověřuje starostu 
města podpisem,

b) schvaluje nájemní smlouvu na pronájem pozemků p.č. 191/3, p.č. 191/7, p.č. 191/17, p.č. 203/2, 
p.č. 203/3, p.č. 214, p.č. 226, p.č. 278/1 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic mezi městem 
Horažďovice (pronajímatel) a MOTO-CROSS-CLUBEM v AČR, Smetanova 328, Horažďovice, 
zastoupeným Karlem Mídou (nájemce) na dobu určitou od 01.05.2013 do 31.12.2023, za cenu 1 
Kč a pověřuje starostu města podpisem

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

3. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče HANES, s.r.o., U Albrechtova vrchu 1157/7, Praha 
5 na realizaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Samosběrný 
zametací stroj pro TS Horažďovice“ s nabídkovou cenou ve výši 2.760.000 Kč bez DPH, schvaluje 
smlouvu o dílo, schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013 a pověřuje starostu města podpisem výše 
uvedeného – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

4. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 
Strakonice na realizaci díla „Oprava střech čp. 703, 704-705, 706, Horažďovice“ s nabídkovou cenou 
ve výši 1.290.591 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 

5. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti STAFIS-KT s.r.o., Pačejov - Nádraží 74, Pačejov
na provedení akce „ZŠ Blatenská, Horažďovice - rekonstrukce sociálních zařízení“ ve výši 2.184.634 
Kč + DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

6. rozhodla o přijetí nabídky Ing. Daniely Škubalové, U Bachmače 29, Plzeň na zhotovení projektové 
dokumentace pro umístění stavby „Rekonstrukce ulice Příkopy v Horažďovicích“ včetně výkonu 
inženýrské činnosti ve výši 145.400 Kč + DPH a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje 
starostu města podpisem  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města

7. rozhodla o přijetí nabídky společnosti EKOEKO s.r.o., Senovážné nám. 11, České Budějovice na 
zhotovení projektové dokumentace stavby „Horažďovice Předměstí – kanalizace – rozšíření řadů“ 
včetně výkonu inženýrské činnosti ve výši 118.000 Kč + DPH a výkonu autorského dozoru ve výši 
jednotkové ceny 600 Kč/hod + DPH a 2.080 Kč/cestu + DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a 
pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

8. rozhodla o vyloučení uchazeče: 
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a) BEKROSTAV s.r.o., Lipová 429, Chlumčany

b) ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, Strakonice

c) PRIMA akciová společnost, Raisova 1004, Strakonice

ze zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „I/22 
Komenského ul. Horažďovice - chodníky“ a to na základě ustanovení § 76 odst.1) a odst. 6) tohoto 
zákona a pověřuje starostu města podpisem rozhodnutí o vyloučení – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic,  rozvoje  a majetku města 

9. schvaluje dohodu o podmínkách předčasného užívání stavby „I/22 Horažďovice, Komenského ulice“
uzavřené s ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Praha a se sdružením společností Silnice Klatovy, a.s., 
Vídeňská 190, Klatovy a ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, Strakonice a pověřuje starostu města 
podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

10. schvaluje podání žádosti adresované Plzeňskému kraji se sídlem Škroupova 18, Plzeň (poskytovatel 
dotace) o prodloužení termínu ukončení akce Městský kamerový systém Horažďovice a pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedeného – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města

11. schvaluje nejvyšší nabídkovou cenu prodávané bytové jednotky č. 781/5 ve výši 401.125 Kč a 
doporučuje ZM projednat a schválit prodej bytové jednotky č. 781/5 na st.p.č. 729 a st.p.č. 730 v k.ú. 
Horažďovice, ulice Pod Vodojemem v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 568/10172 na 
společných částech domu 781, 782 a st.p.č. 729 a st.p.č. 730 v k.ú. Horažďovice a kupní smlouvu mezi 
městem Horažďovice (prodávající) a ………………….., ……………………., ……………… (kupující) za 
cenu 401.125 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

12. schvaluje plánovací smlouvu zajištující práva a povinnosti při výstavbě vodovodní a kanalizační 
přípojky v rámci připravované stavby „Rekonstrukce žst. Horažďovice předměstí“ mezi městem 
Horažďovice a  Správou železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a pověřuje starostu 
města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

13. souhlasí s užíváním pozemku parc. č. 3175 v    k. ú. Horažďovice pro umístění zařízení staveniště při 
rekonstrukci objektu čp. 283 v Horaždovicích za podmínek specifikovaných dodatkem č. 2 k smlouvě o 
podmínkách užívání pozemku a stavby uzavřené mezi městem Horažďovice a Domem dětí a mládeže 
v Horažďovicích, Zámek 11, Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

14. souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 2775/3 v k.ú. Horažďovice (dle přílohy), ve vlastnictví 
Českých drah, a.s., do vlastnictví …………….., ……………….., …………………. – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

15. ve věci  záměru odprodeje pozemků st.p.č. 1539 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 564 m2, st.p.č. 
1540 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2, p.č. 1480/1 ostatní plocha manipulační plocha o 
výměře 6 809 m2, p.č. 1480/5 ostatní plocha zeleň o výměře 4 382 m2 v k.ú. Horažďovice společnosti 
RoBiN OIL s.r.o., Libušina 172,  Kladno schvaluje tyto varianty záměru odprodeje :

a) budoucí odprodej pozemků s tím, že po ukončení stávajícího nájemního vztahu bude oddělena 
komunikace z pozemku p.č. 1480/1 v k.ú. Horažďovice. Komunikace po majetkovém vyrovnání 
přejde do vlastnictví města Horažďovice, aby zůstal zachován přístup pro všechny uživatele 
v dané oblasti. Vypořádání a prodej bude v cenách na základě znaleckého posudku.

b) jednání o okamžitém prodeji pozemku za podmínek, že městu Horažďovice v rámci této 
transakce bude přiměřeně kompenzováno nájemné vyplývající ze stávající smlouvy a pověřuje 
pana starostu jednáním se zástupcem RoBiN OIL s.r.o., Libušina 172,  Kladno, panem 
Zoubkem 
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– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

16. schvaluje smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi městem 
Horažďovice (vlastník pozemků) a Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro 
Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, Klatovy (investor stavby) k akci „Výstavba polní cesty 
NCH 1 v k.ú. Horažďovice“ a „Výstavba polní cesty RCH 1 v k.ú. Horažďovice“ a pověřuje starostu 
města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

17. schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 219/23 zahrada o výměře 188 m2 v k.ú. Horažďovice pro 
manžele ………………. a …………… ………….., ……………….. a pověřuje MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

18. schvaluje Prohlášení k akci „Výstavba polní cesty NCH 1 v k.ú. Horažďovice“ mezi městem 
Horažďovice (prohlašující) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, Plzeň a 
pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje  
a majetku města 

19. doporučuje ZM projednat a schválit prodej pozemku p.č. 1543/6 ostatní plocha ostatní komunikace o 
výměře 16 m2 v k.ú. Veřechov, odděleného z p.č. 1543/1 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. 
Veřechov, geometrickým plánem č. 152-86/2013, za cenu 120 Kč/m2 pozemku + poplatky s prodejem 
související ………….. ……………….., ……………………., ………………… a kupní smlouvu mezi 
městem Horažďovice (prodávající) a  ………………..  ……….., …………………, …………………… ..
(kupující) s tím, že kupní smlouva bude zaplacena do 3 měsíců od rozhodnutí ZM – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

20. doporučuje ZM projednat a schválit odkup pozemků p.č. 1272/8 ostatní plocha - ostatní komunikace o 
výměře 175 m2, p.č. 1272/20 ostatní plocha silnice o výměře 7 m2 v k.ú. Horažďovice od Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 za následujících podmínek:

a) nemovitosti leží v ochranném pásmu dráhy, nabyvatel si je vědom nepříznivých účinků provozu 
dráhy a nebude požadovat na SŽDC opatření proti těmto negativním vlivům ani úhradu 
případných škod, vzniklých provozem dráhy,

b) veškerá stavební činnost na odčleňovaných nemovitostech podléhá ustanovení zákona č. 
266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a musí být předem projednána 
s Drážním úřadem, který stanoví podmínky pro stavby v ochranném pásmu dráhy,

c) odčleňovaný majetek bude užíván v souladu se zákony v oblasti bezpečnosti na železnici, 
požární bezpečnosti, ochrany životního prostředí a nakládání s odpady,

d) nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb na přilehlém drážním tělese,

e) v zájmovém území se nacházejí kabelové trasy ve vlastnictví prodávajícího, jejich polohu je 
nutno vytýčit a v případě, že zasahují na prodávaný pozemek, geometrickým plánem zaměřit a 
vyznačit pro zřízení věcného břemene

a prohlášení, že nabyvatel s majetkem převezme i případné ekologické závazky s tímto majetkem 
spojené, bere na sebe povinnosti plynoucí z jejich odstraňování a nebude od prodávajícího požadovat 
náhradu, spojenou s odstraňováním těchto závazků – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

21. bere na vědomí dle schváleného Územního plánu města Horažďovice seznam pozemků určených ÚP 
pro podnikání – za  realizaci  usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

22. rozhodla o přijetí nabídky společnosti A-Z Energy Consult s.r.o., Žižkova 12, České Budějovice na 
zhotovení průkazů energetické náročnosti vybraných budov ve výši 36.364 Kč + DPH – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

23. schvaluje zvláštní užívání místní komunikace ulice Ševčíkova v Horažďovicích, v úseku dle doložené 
situace, z důvodu umístění prodejního zařízení u prodejny květinářství v čp. 26 do 31.12.2013 s tím, že 
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umístění zařízení vyhoví všem hlediskům, které posuzuje Policie ČR – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

24. schvaluje zvláštní užívání místní komunikace – parkoviště na p.č. 2694/9 v k.ú. Horažďovice ulice 
Strakonická v Horažďovicích, v úseku dle doložené situace, z důvodu zřízení předzahrádky pro hosty 
„Hospody u Hlaváčků“, v období od 01.05.2013 do 30.09.2013 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

25. doporučuje ZM projednat a schválit dopis adresovaný společnosti České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, Praha 1 – Nové Město o prodej části p.č. 2775/3 ostatní plocha v k.ú. Horažďovice 
dle zákresu v mapě do vlastnictví města Horažďovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

26. schvaluje změnu typu okna západního průčelí z třídílného na dvoudílné u domu „N“ v ulici Nad 
Nemocnicí dle žádosti …………….. ……………., …………….., ………………….. – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

27. schvaluje neuplatňování  valorizace  smluvního  nájemného  z bytů  v majetku  města  s platností od 
01.07.2013 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

28. schvaluje podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu u osob  ………………..,  
………………….., …………………….. , ……………………. , …………………., ……………….., 
Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města

29. v bytových záležitostech: 

a) schvaluje pronájem bytu č. .. (garsoniéra), ……………….., Horažďovice ……………………., 
……………., Horažďovice s platností od 01.05.2013 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

b) schvaluje  pronájem bytu č. .. (3+1), ………………….., Horažďovice  …………………, 
………………., Horažďovice  s platností od 01.06.2013 na dobu určitou do 31.12.2014 za 
nájemné  40,85 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. .. (2+1), …………….., Horažďovice manželům ………………  a 
……………  ……………., …………………,  …………………….. s platností od 01.06.2013 na 
dobu určitou do 31.12.2014 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

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

30. bere na vědomí zprávu o provedených inventurách za rok 2012 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, finanční odbor 

31. schvaluje rozpočtové opatření č. 05/2013 a č. 06/2013 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
finanční odbor   

32. v záležitosti zhodnocení finančních prostředků fondu MěM: 

a) rozhodla zhodnotit finanční prostředky fondu městského muzea nákupem státních spořících 
dluhopisů

b) pověřuje Mgr. Karla Zrůbka k pořízení státních spořících dluhopisů, které budou emitovány 
v roce 2013, a to až do výše 660 tis. Kč s maximální splatností 3 roky, a to za předpokladu, že 
výnos do splatnosti bude minimálně 2 % p.a

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

33. v záležitosti vyúčtování nájemného za rok 2012 schvaluje: 
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a) vyúčtování nájemného ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice z provozování veřejného 
vodovodu a kanalizace za hospodářský rok od 01.04.2012 do 31.03.2013 

b) doplatek nájemného ve výši 93.401 Kč a pověřuje starostu města podpisem

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor

34. schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a společností Bytservis Sušice 
spol. s r.o.  (nájemce) na pronájem kotelen v objektech čp. 539 a čp. 310  ZŠ a ZUŠ Horažďovice 
Blatenská ul. na dobu neurčitou od 01.05.2013  za nájemné 1 Kč/rok  a pověřuje starostu  města 
podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

35. v záležitosti užívání veřejného prostranství schvaluje:  

a) smlouvu o užívání veřejného prostranství dle oddílu III Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 o 
místních poplatcích mezi městem  Horažďovice  a panem Vlastimilem Lagronem k provozování 
pouťových atrakcí 

b) smlouvu o užívání veřejného prostranství dle oddílu III Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 o 
místních poplatcích mezi městem  Horažďovice  a panem Vlastimilem Lagronem k umístění 
stánků v době konání pouti 

a pověřuje starostu města jejich podpisem

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

36. schvaluje podání žádosti do programu Podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu 
s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území 
Plzeňského kraje v roce 2013, vyhlášeného Radou Plzeňského kraje – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

37. v souvislosti s vyhlášením konkursu na místo ředitele ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace:

a) jmenuje konkursní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na pracovní místo ředitele 
příspěvkové organizace v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisí v tomto složení: předseda – Mgr. Karel Zrůbek, 
zástupce zřizovatele, členové: Mgr. Tomáš Pollak – zástupce zřizovatele, Mgr. Bedřiška 
Jelínková – zástupce Krajského úřadu Plzeňského kraje, Ing. Pavel Honzík – zástupce ČŠI,  Mgr. 
Petra Jánská  - zástupce pedagogických pracovníků školy, Mgr. Jan Režný – odborník v oblasti 
školství podle druhu a typu příslušné školy (ředitel ZŠ a ZUŠ Zliv), Markéta Bučoková – zástupce 
školské rady.

b) pověřuje Bohuslavu Kodýdkovou, pracovnici odboru PPŠK funkcí tajemníka konkursní komise

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

38. na základě žádosti ředitelky Křesťanské MŠ vyjadřuje předchozí souhlas k přijetí finančního daru od 
Lyckeby Culinar, a. s., Strakonická 946, Horažďovice ve výši 4.000 Kč, Lyckeby Amylex, a. s., 
Strakonická 946, Horažďovice ve výši 4.000 Kč, od firmy Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o., U Jatek 
127, Horažďovice ve výši 1.000 Kč, od firmy Brabec, mlýn Horažďovice - Zářečí, s.r.o., Zářečská 651, 
Horažďovice ve výši 5.000 Kč, od ……………….. ……….. ve výši 6.000 Kč, od Sdružení rodičů a přátel 
při KMŠ Horažďovice, o.s. ve výši 12.000 Kč na částečnou úhradu zahradní průlezky – šplhací sestavy 
„Pavoučí síť“ – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK

39. v záležitosti rozdělení příspěvků z rozpočtu města schvaluje:

a) navrhované částky příspěvků pro jednotlivé žadatele pro rok 2013 dle předloženého návrhu 
příspěvkové komise 

b) přidělení příspěvku organizaci TJ Sokol Horažďovice, oddíl nohejbalu v částce 15.000 Kč

c) navýšení příspěvku o 6.000 Kč Tyátru Horažďovice s ohledem na vítězství v 30. Západočeské 
oblastní přehlídce amatérského divadla
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d) navýšení příspěvku o 10.000 Kč Pěveckému spolku Prácheň na úhradu výdajů spojených 
s nájmem nebytových prostor

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK

40. doporučuje ZM schválit mimořádný příspěvek TJ Sokol Horažďovice ve výši 80.000 Kč účelově 
určený na úhradu provozních nákladů budovy sokolovny, tj. el. proudu, plynu, vodného, stočného a 
daně z nemovitostí z neinvestiční rozpočtové rezervy – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
PPŠK

41. schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč FK Horažďovice na uspořádání „Dne dětí“ 
v Horažďovicích, dne 01.06.2013 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

42. schvaluje průjezd účastníků XXXIV. ročníku Fuchs Oil Rally Agropa obcemi ve správě města 
Horažďovice dne 10.08.2013 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK

43. v záležitosti zajištění reklamy při městských slavnostech schvaluje: 

a) smlouvu o reklamě mezi městem Horažďovice a společností Čevak, a.s., České Budějovice 

b) smlouvu o reklamě mezi městem Horažďovice a společností Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190, 
Klatovy 

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

44. bere na vědomí zápis z 16. jednání kulturní komise ze dne 17.04.2013 – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

45. v záležitosti sečení travnatých ploch schvaluje: 

a) smlouvu o dílo  mezi městem Horažďovice a  Sborem dobrovolných hasičů Třebomyslice 

b) smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a Sborem dobrovolných hasičů Horažďovická Lhota 

c) smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a TJ Sokolem Veřechov 

d) smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a Sborem dobrovolných hasičů Boubín 

a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka 
Technické služby 

46. v záležitosti kácení veřejné zeleně schvaluje:

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

b) kácení 1 ks jalovce na p. č. 2760/1 před Farou v k. ú. Horažďovice

c) kácení 1 ks břízy dvojkmen na p. č. 169/1 u garáží v Loretské ulici v k. ú. Horažďovice

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka Technické služby 

47. na akci Den pro dětskou knihu schvaluje:

a) smlouvu o reklamě mezi městem Horažďovice a firmou Elika, spol. s r.o., Strakonická 363, 
Horažďovice 

b) darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a firmou Druso,  s.r.o.,  Zborovská 43, Plzeň 

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

48. bere na vědomí zápis z jednání Bezpečností komise ze dne 03.04.2013 – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

49. rozhodla o přijetí cenové nabídky společnosti A.I.Consulting s.r.o. se sídlem Na Klaudiánce 781/19, 
Praha 4 na zajištění přípravy a činností zadávacího řízení na stavební práce související s projektem 
„Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“ s nabídkovou cenou 82.000 Kč bez 
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DPH, schvaluje související mandátní smlouvu mezi A.I.Consulting s.r.o. se sídlem Na Klaudiánce 
781/19, Praha 4 (mandatář) a městem Horažďovice se sídlem Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(mandant) a pověřuje starostu města podpisem výše uvedeného – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

50. schvaluje  dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace vč. výkonů 
související inženýrské činnosti stavby „Stavební úpravy křižovatky Strakonická - Příkopy 
v Horažďovicích“ uzavřené se společností Tebodin Czech Republic, s.r.o., Prvního Pluku 20/224, 
Praha, jehož předmětem je změna rozsahu díla, změna termínů plnění a smluvní ceny o 12.000 Kč + 
DPH a pověřuje  starostu města  podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic,
rozvoje a majetku města 

51. bere na vědomí stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., 
k záměru „V 432 Kočín – Přeštice, zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

52. neschvaluje změnu pozice dveří do technické místnosti v severozápadním průčelí a umístění 
dešťových svodů na fasádě řadového domku „E“ v ulici Nad Nemocnicí dle žádosti …………. …………, 
……………….. – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

53. neschvaluje změnu pozice dveří do technické místnosti v severozápadním průčelí a umístění 
dešťových svodů na fasádě řadového domku „D“ v ulici Nad Nemocnicí dle žádosti …………… 
………….,  ……………… , …………….. – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

54. schvaluje umístění FVE na střeše domu, záměnu pozice okna a balkonových dveří v jihovýchodním 
průčelí, zazdění dveří z pokoje 2. NP na lodžii v severozápadním průčelí, umístění terasy u 
severozápadního průčelí a neschvaluje změnu oplocení u jihovýchodního průčelí řadového domku „C“ 
v ulici Nad Nemocnicí dle žádosti manželů …………………, …………………,  ………………. – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

55. rozhodla o přijetí nabídky Františka Blovského, Křemelka 315, Strakonice na výměnu chladící 
technologie ve smuteční síni ve výši 75.417 Kč + DPH – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města

56. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, Klatovy na 
realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Otavská 
cyklostezka – úsek v mikroregionu Prácheňsko č.1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí, etapa I“ s nabídkovou 
cenou ve výši 3.990.946,76 Kč bez DPH, schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu města 
podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

57. odkládá rozhodnutí o možnosti pronájmu většího bytu (2+1) manželům …………………………. do 
doby uvolnění vhodného bytu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

58. ve věci jednání RM a ZM schvaluje termíny   

jednání RM : 20.05.2013  ve 14:00 hod. od 16:00 hod. rozšířená o členy ZM  
27.05.2013  v   15:00 hod.  
24.06.2013  v   15:00 hod.  

jednání ZM : 03.06.2013  v   18:00 hod.    

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




