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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 3.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného  
 dne  08.12.2014 

 
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 2. schůze  RM 
ze dne 24.11.2014  

2. v záležitosti akce „Kulturní dům Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří“: 

a) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(objednatel) a Václavem Palivcem, Říční 186, Katovice (zhotovitel), jejímž předmětem je výkon 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby za nabídkovou cenu 
40.000 Kč + DPH 

b) schvaluje příkazní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(příkazce) a společností ŠUMAVAPLAN,  spol. s r.o., ÚJEZD 19/409, Praha 1 (příkazník), jejímž 
předmětem je výkon autorského dozoru za nabídkovou jednotkovou cenu 150 Kč/hod (+ DPH) 
a 400 Kč/cesta (+ DPH) 

c) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(objednatel) a společností ZIP o.p.s., Tomanova 3-5, Plzeň (zhotovitel), jejímž předmětem je 
výkon archeologického výzkumu formou dohledu za nabídkovou cenu 2.700 Kč + DPH 

d) schvaluje příkazní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(příkazce) a společností GPL INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, České 
Budějovice (příkazník), jejímž předmětem je obstarání prací a výkonů souvisejících s přípravou a 
realizací stavby (technický dozor investora) za nabídkovou jednotkovou cenu 115.000 Kč + DPH 

e) schvaluje přesun 202.312 Kč vč. DPH z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města 2014 
na akci „Kulturní dům Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří“ (48.400 Kč KBOZ, 
11.495 Kč AD, 3.267 Kč archeologové, 139.150 Kč TDI), který bude zahrnut do rozpočtového 
opatření č. 18  

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

3. schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi městem Horažďovice a společností RWE GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940, Ústí nad Labem za účelem zřízení plynovodní přípojky v rámci akce „Rekonstrukce 
kotelny Peškova ulice – změna zdroje vytápění" – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

4. doporučuje ZM schválit v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. n) a § 77 odst. 2 a 3 b)  zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích a v souladu s  Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., výši měsíční odměny 
neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města a ostatním předsedům a členům výborů a 
komisí podle přiložené tabulky s platností od 01.01.2015 s tím, že odměny budou poskytnuty až do 
výše souhrnu odměn dle zastávaných funkcí. U předsedů a členů výborů a komisí je odměna vázána 
k počtu měsíců, kdy výbor nebo komise vykáže činnost, a tato činnost bude průkazně doložena – za 
realizaci usnesení  zodpovídá starosta města  

5. schvaluje smlouvu o dílo na montáž rozdělovačů topných nákladů (RTN)  a dodatek č. 6 ke smlouvě o 
dílo na služby spojené s provozem RTN se společností ENERGIE-Reality, s.r.o.,  Dobrovodského 81, 
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České Budějovice na čp. 1061 Palackého ulice a čp. 1069 a čp. 1071 Loretská ulice, Horažďovice – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (objednatel) 
a Ing. Jiřím Täglem, Měchurova 354, Klatovy (zhotovitel), jejímž předmětem je vypracování projektové 
dokumentace „Pasport vybraných vodních děl a povolení k nakládání s vodami“ za nabídkovou cenu 
50.000 Kč + DPH – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IV-12-0008666/1 k akci 
„Horažďovice, p.1169 – NN“ mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (strana 
povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na 
základě plné moci společností Elektrostav Strakonice s.r.o., Písecká 283, Strakonice (strana 
oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje ve veřejném zájmu smlouvu o zřízení věcného břemene k akci „NTL plynovod Horažďovice 
Komenského ul.“ mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (strana povinná) a 
společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem (strana oprávněná) za jednorázovou 
úhradu ve výši 500 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. souhlasí s umístěním kabelového vedení do pozemků města p. č. 465/1 a 533 v k.ú. Horažďovická 
Lhota dle žádosti společnosti Správy železniční dopravní cesty, s. o. zastoupené společností 
Metroprojekt Praha, a.s., I. P. Pavlova 1786/2, Praha 2 v rámci stavby „Peronizace v ŽST. Pačejov a 
zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,700" za podmínky:  

a) MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města Horažďovice bude předložena k definitivnímu 
odsouhlasení projektová dokumentace pro stavební povolení, která bude stanovovat uložení 
kabelového vedení s minimálním krytím 1 m, zásyp výkopu v polní komunikaci bude ve skladbě 
dimenzované pro komunikace nad 3,5 t, povrchy budou obnoveny z jednoho materiálu v celé šíři 

b) prostor staveniště bude protokolárně převzat zhotovitelem stavby od zástupce Technických 
služeb Horažďovice, po dokončení stavby budou povrchy protokolárně předány zástupci 
Technických služeb Horažďovice 

c) bude uzavřena smlouva o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene 

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

10. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem p.č. 1323 ostatní plocha neplodná půda o výměře 802 m2 
v k.ú. Komušín mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) a Adamem 
Salákem, Chanovice 129 (nájemce) na dobu určitou od 09.12.2014 do 06.01.2015 za nájemné 50 Kč – 
za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje sdělení SPU 577977/2014/104/Sza podle ust. § 8 odst. 1 písm. a), e) a f) zákona č. 
428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých 
zákonů pro Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 
8, Plzeň týkající se pozemků p.č. 1637/2, p.č. 1647/3 v k.ú. Horažďovice – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

12. schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor v objektu bez 
čísla popisného na st.p.č. 21/2 o výměře 21,60 m2 v k.ú. Veřechov mezi městem Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, Horažďovice (pronajímatel) a …………. ……………… (nájemce) ke dni 28.11.2014  – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje dodatek č. 7 ke  smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi pronajímatelem 
městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, Horažďovice a Romanem Staňkem, Táborská 
748/13, Praha – Nusle, nájemcem nebytových prostor čp. 152, 153, 154 a souvisejících pozemků 
(Hotel Prácheň), jehož předmětem je bezplatné poskytnutí víceúčelového sálu pronajímateli, formou 
krátkodobé výpůjčky, počínaje dnem 01.01.2015 v každém kalendářním roce v předem dohodnutém 
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termínu  na dobu maximálně 10 dnů  pro  konání  pronajímatelem pořádaných  nebo  objednaných  
akcí  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. bere na vědomí výpověď nájmu nebytových prostor v  čp. 77, Prácheňská ulice,  Horažďovice 
(lékárna) podanou nájemcem  PANACEA  spol. s r.o., se sídlem náměstí Svobody 1, Sušice, 
zastoupeného jednatelem Ing. Karlem Požárkem. Nájemní vztah skončí uplynutím tříměsíční 
výpovědní lhůty ke dni 28.02.2015  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

15. schvaluje snížení výše nájemného o 30 % za pronájem nebytových prostor v čp. 11, Mírové náměstí, 
Horažďovice (ZVEREX) nájemci Janě Urbánkové, Tržní 1154, Strakonice po dobu rekonstrukce 
Mírového náměstí s platností od 01.01.2015  max. do 31.12.2015 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

16. schvaluje pronájem bytu  č. .., …………………, Horažďovice  ……………..  ……………s platností od   
01.10.2014 na dobu  určitou do  31.12.2014  za   nájemné   40,85 Kč/m2. Nájem   bytu   bude  
opětovně  prodloužen  v   případě, že  k  31.12.2014 bude  řádně placen běžný měsíční nájem, nebude 
dluh na nájemném a bude uhrazen v plné výši úrok z prodlení a poplatek z prodlení – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

17. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), …………, Horažďovice …………. ……., …………… s platností od 
01.01.2015 na dobu určitou do 31.12.2015 za nájemné 39,97 Kč/m2  – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města a MěÚ, odbor kanceláře starosty  

18. v záležitosti plnění rozpočtu města v roce 2014 doporučuje ZM schválit: 

a) čerpání rozpočtu k 31.10.2014 

b) rozpočtovou změnu č. 2 – rozpočtová opatření č. 15-18/2014 

 –   za realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

19. doporučuje ZM  

a) schválit pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015: město Horažďovice bude hradit pouze 
platby základních provozních výdajů nutných k zajištění  plynulosti hospodaření města, jeho 
organizačních složek a příspěvkových organizací, a výdajů, které jsou smluvně podloženy a 
smlouvy byly projednány v radě města nebo zastupitelstvu města. Dále  výdaje na investice a 
opravy na základě uzavřených smluv do celkové  maximální výše 25 mil. Kč na tyto zakázky: 

 Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí 
 Agitka - úprava nároží ulic Strakonická – Plzeňská 
 Prácheňské marionety- oživlá lidová kultura 
 Stavební úpravy křižovatky Strakonická - Příkopy   
 Rekonstrukce Rybářské ulice, Horažďovice 
 Rekonstrukce Strakonické ulice 
 Předměstí – kanalizace – rozšíření řadů 
 Rekonstrukce kotelny Peškova ulice - změna zdroje vytápění  
 Rekonstrukce ústředního vytápění a kotelny v zámku - změna zdroje vytápění 
 Rekonstrukce kotelny ZŠ Komenského 
 VO - Boubín + Veřechov + Loretská + Jarov 
 Revitalizace sídliště Blatenská 
 Zateplení budovy TS  
 Lávky přes náhon 
 Hřbitov - kolumbárium + úpravy vstupu 
 Oprava vodních nádrží - Komušín, Třebomyslice  
 Rekonstrukce obecního areálu Horažďovická Lhota 

 b) pověřit radu města uzavřením smluv na  tyto připravované investičních akce: 

 Kulturní dům Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří 
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 Rekonstrukce kotelny Peškova ulice - změna zdroje vytápění  
 Rekonstrukce kotelny ZŠ Komenského 
 Hřbitov - kolumbárium + úpravy vstupu  
do doby schválení rozpočtu na rok 2015 

      – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

20. doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled 2015–2020 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, 
finanční odbor  

21. doporučuje ZM:  

a) schválit Směrnici č. 7/2014  O finanční kontrole  

b) pověřit RM aktualizací této směrnice 

       – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

22. doporučuje ZM schválit  rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2015 jako schodkový, tj. příjmy 561. 568 
Kč, výdaje 746.208  Kč, splátka úvěru 60.000 Kč a použití prostředků minulých let 254.640 Kč – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

23. doporučuje ZM schválit  rozpočet  DSO Radina na rok 2015,  tj. příjmy 14 tis. Kč, výdaje 14 tis. Kč – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor   

24. nesouhlasí s navýšením příspěvku na provoz sportovního areálu Lipky v roce 2015 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

25. v záležitosti částečného financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí 
v Horažďovicích:  

a) schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu s 
názvem: „Úvěr na částečné financování  akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v 
Horažďovicích" zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná dle § 18 obecné výjimky z působnosti 
zákona, včetně příloh 

b) schvaluje seznam společností určených k obeslání 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

26. v záležitosti voleb do školské rady: 

a) jmenuje na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, členy 
školské rady za zřizovatele – Ing. Hana Kalná, Ing. Marie Velková, Bohuslava Kodýdková pro 
školskou radu při ZŠ Komenského  a ZŠ Blatenská 

b) bere na vědomí zápis o průběhu a výsledku voleb do školské rady při ZŠ Komenského  a ZŠ 
Blatenská 

      – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

27. v záležitosti plnění závazných ukazatelů  (dále ZU) rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2014 
schvaluje:  

a) splnění ZU pro rok 2014 ZŠ Komenského dle skutečnosti s tím, že výdajové závazné ukazatele 
jako celek byly nedočerpány ve výši 18.050,04 Kč, úspora bude ponechána v rozpočtu 
příspěvkové organizace. Závazný ukazatel „úhrada ztráty minulého roku“ ve výši 152.000 Kč 
bude vyúčtován v rámci celkového hospodaření a výsledku hospodaření za kalendářní rok 2014 

b) splnění ZU pro rok 2014 ZŠ Blatenská 

c) splnění ZU pro rok 2014 MŠ Loretská dle skutečnosti s tím, že výdajové závazné ukazatele jako 
celek byly překročeny ve výši 7.251 Kč a budou pokryty vyššími příjmy ze „školného“ a schvaluje 
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výši příjmů („školného“) pro rok 2014 MŠ Loretská dle skutečnosti s tím, že závazný ukazatel je 
dodržen a zvýšené příjmy budou ponechány v rozpočtu organizace 

d) splnění ZU pro rok 2014 Křesťanské MŠ dle skutečnosti s tím, že výdajové závazné ukazatele 
jako celek byly  nedočerpány ve výši 5.628 Kč, úspora bude ponechána v rozpočtu příspěvkové 
organizace a schvaluje výši příjmů („školného“) pro rok 2014 Křesťanské MŠ dle skutečnosti 
s tím, že chybějící příjmy ve výši 2.700 Kč budou kryty z úspory výdajových závazných ukazatelů 

 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

28. bere na vědomí Výroční  zprávu o činnosti ZŠ Komenského za školní rok 2013/2014 a Výroční zprávu 
ZŠ Blatenská za školní rok 2013/2014 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

29. na základě žádosti ředitelky ZŠ Komenského vyjadřuje předchozí souhlas k přijetí finančního daru 
od firmy Rosa Computers, Horažďovice ve výši 2.000 Kč účelově určeného na oslavy 120. výročí školy 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

30. schvaluje zařazení finančního příspěvku 76.000 Kč z rozpočtu města na rok 2015 Junáku – svazu 
skautek a skautů ČR, středisku Prácheň Horažďovice na výrobu stanových podsad, konstrukcí a 
k nákupu celt – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

31. neschvaluje mimořádný příspěvek na pořízení 14 ks stanových celt organizaci Pionýr, z.s. – 
Pionýrská skupina Prácheň Horažďovice, o finanční příspěvek na pořízení 14 ks stanových celt  lze 
požádat v rámci žádostí o příspěvek, který bude posuzovat příspěvková komise  – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

32. schvaluje konání akce rozdávání betlémského světla a postavení  tee-pee u Kulturního domu 
v Horažďovicích pořádané  skautskou skupinou Junák  - Svaz skautů a skautek ČR, středisko Prácheň 
Horažďovice dne 23.12.2014 v době od 14:00 do 17:00 hod. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK  

33. schvaluje poskytnutí sponzorského daru Oblastní charitě Horažďovice – 220 ks volných vstupenek pro 
děti do 15 let na jednu hodinu do Aquaparku Horažďovice účelově pro děti účastnící se Tříkrálové 
sbírky 2015 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

34. schvaluje Tyjátru Horažďovice  rozšíření účelu použití finančního příspěvku v roce 2014 o úhradu 
nákladů na pořízení světelné a zvukové divadelní techniky – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK  

35. schvaluje bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň za účelem uspořádání  4 koncertů žáků ZUŠ 
Horažďovice v roce 2015 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

36. souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na provoz pojízdné prodejny v roce 2014  a schvaluje 
smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 12.000 Kč panu Jaroslavu Houdkovi, Komenského 
748,  Horažďovice v kalendářním roce 2014 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví  

37. schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a o poskytnutí služeb mezi městem Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, Horažďovice (objednatel) a společností M.C.TRITON, spol. s r.o., Evropská 846, Praha 6 
(zhotovitel), jehož předmětem je změna dílčích částí harmonogramu plnění a změna osob 
oprávněných jednat za objednatele – za  realizaci  usnesení  zodpovídá tajemnice MěÚ  

38. v záležitosti činnosti JPO III SDH Horažďovice:  

a) schvaluje poskytnutí daru velitelovi JPO III SDH Horažďovice …………… ve výši 2.000 Kč, 
členovi …………..   ……….. a  ……….. …………..  ve výši 1.000 Kč 

b) vyslovuje poděkování všem členům JPO III SDH Horažďovice za  akceschopnost JPO III SDH 
Horažďovice ve prospěch města Horažďovice a ORP Horažďovice během roku 2014 

      – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  
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39. schvaluje projektovou dokumentaci pro stavební povolení stavby „Lávky přes náhon, Horažďovice – 
lávka přes Mlýnský náhon pod zámkem v Horažďovicích a lávka přes Mlýnský potok v Zářečí u 
Horažďovic“ jako vlastník stavby a správce vodního toku Mlýnský náhon – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

40. schvaluje vyřazení movitého majetku v celkové hodnotě 45.291 Kč v organizační složce MěK – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka MěK   

41. v záležitosti kácení zeleně:  

a) bere na vědomí havarijní kácení 2 ks lip u křižovatky „Třebomyslická“ na parcele č. 2745/13 v k. 
ú. Horažďovice 

b) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks javoru v Zářečské ulici na parcele č. 1087/1 v k. ú. Zářečí u 
Horažďovic 

c) bere na vědomí havarijní kácení 25 ks jasanů a 1 ks vrby u cyklostezky v části před mostem na 
parcele č. 1192/1, 1192/2, 2396 v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

d) bere na vědomí havarijní kácení 4 ks olší, 1 ks vrby, 3 ks javoru u cyklostezky v části za mostem 
na parcele č. 1069/3, 1069/11, 1073/1,1073/2 v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

e) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks třešně a 2 ks olší u cesty k vodojemu na parcele č. 1207/1 
v k. ú. Veřechov 

f) bere na vědomí havarijní kácení 2 ks javoru, 4 ks dubu 1 ks jasanu v parku Ostrov na parcele č. 
1083/1 v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

g) schvaluje kácení 1 ks javoru  u KMŠ na parcele 221/11 v k. ú. Horažďovice 

 – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

42. v záležitosti dodavatele služeb v pěstební činnosti:  

a) schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky pro dodavatele služeb v pěstební činnosti na LHC města 
Horažďovice  -  firmu Triumfa Energo s.r.o., Klatovská 515/169,  Plzeň 

b) schvaluje smlouvu na dodávky služeb v pěstební  činnosti do 1.000.000 Kč bez DPH na dobu 
určitou, a to na období od 01.01.2015 do 31.12.2015 a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy po schválení provizoria  zastupitelstvem města  

      – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

43. v záležitosti dodavatele služeb v těžební činnosti: 

a) schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky pro dodavatele služeb v těžební činnosti na LHC města 
Horažďovice  -  firmu Green Corp s.r.o., Londýnská 730/59, Praha 2 

b) schvaluje smlouvu na dodávky služeb v těžební činnosti do 1.000.000 Kč bez DPH na dobu 
určitou, a to na období od 01.01.2015 do 31.12.2015 a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy po schválení provizoria  zastupitelstvem města  

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

44. souhlasí s uzavřením Křesťanské MŠ a MŠ Loretská v době od 22.12.2014 do 02.01.2015 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

45. schvaluje podání žádostí o poskytnutí dotací z odboru umění a knihoven MK ČR a spoluúčast ve výši: 
Děti a čtení  2015 50,68% (18.500 Kč), Seniorům Dokořán 2015 50,68% (15.500 Kč) – za realizaci 
usnesení zodpovídá organizační složka MěK  

46. zřizuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích na volební období 2014 – 
2018 tyto komise rady obce a jmenuje předsedy jednotlivých komisí:   

 Komise zástupců částí obce   –  Ing. Hana Kalná 
 Komise bytová    –  Anna Hájková 
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 Komise kulturní    –  Karel Šťastný 
 Komise školská    –  Mgr. Stanislav Jůda 
 SPOZ      –  Miroslava Jordánová 
 Komise příspěvková   –  Ing. Hana Kalná 

      – za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města   

47. schvaluje dodatky č. 80, 81, 82, 83, 84 ke Smlouvě o komplexním zabezpečení likvidace komunálních 
odpadů pro rok 2015 a přílohu č. 4 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora předložené společností 
RUMPOLD – P, s.r.o.– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

48. jmenuje komisi pro posouzení stavu vyřazovaného majetku příspěvkových organizací v tomto složení: 
Ing. Hana Kalná, Ing. Miloslav Chlan, Bohuslava Kodýdková – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK  

49. stanoví výši odměn ředitelkám mateřských škol:  Mgr. Marii Sládkové, Mgr. Aleně Průchové, 
ředitelkám základních škol: Mgr. Marcele Šmrhové, Mgr. Jaroslavě Šimkové a řediteli ZUŠ: Mgr. 
Martinu Petrusovi dle předloženého návrhu v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

50. doporučuje ZM:   

 a) zvolit členy finančního výboru:  Ing. Miloslav Chlan  

      Ing. Martin Grolmus  
      Mgr.Jindřiška Antropiusová  
      Ing. Miroslava Makrlíková  

 b) zvolit členy kontrolního výboru : Mgr. Naděžda Chládková 
       Daniel Martínek 
      Ing. Josef Řáha 
      Jiří Stulík 
 – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města  

51. doporučuje ZM schválit v souladu s ustanovením § 47 a násl. stavebního zákona č. 183/2006 Sb. jako 
určeného zastupitele pro pořizování změn územního plánu města Horažďovice Ing. arch. Jiřího  
Kučeru – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města  

52. doporučuje ZM schválit program 2. zasedání ZM, navrhuje ověřovatele zápisu: Daniel Martínek a Mgr. 
Alena Průchová a návrhovou komisi:  Ing. Miloslav Chlan a Mgr. Naděžda Chládková – za realizaci 
usnesení zodpovídá místostarostka města  

53. rozhodla o vyloučení uchazeče SMALT, spol. s r.o., Osek 108, Komárov u Hořovic, IČ: 40527191 
z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Kulturní dům Horažďovice – 
zateplení objektu, výměna oken a dveří“ na základě ustanovení § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů z důvodu, že nabídka uchazeče neobsahovala 
návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (nabídka neobsahovala 
žádný návrh smlouvy) – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

54. ve věci jednání RM schvaluje termíny jednání RM: 

  jednání RM:  22.12.2014 ve 13:00 hod. 
       12.01.2015 ve 14:00 hod. 
         26.01.2015 ve 14:00 hod. 
       09.02.2015 ve 14:00 hod. 
       23.02.2015 ve 14:00 hod. 
       16.03.2015 ve 14:00 hod. 
       30.03.2015 ve 14:00 hod. 
 
    jednání ZM: 04.03.2015 v 17:00 hod. - Kulturní dům  Horažďovice  
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Ing. Michael Forman, v.r.        Ing. Hana Kalná, v.r.  
   starosta města         místostarostka města    

 


