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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 4.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného  
 dne  22.12.2014 

 
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 3. schůze  RM 
ze dne 08.12.2014  

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

a) rozhodla o vyloučení uchazeče STAFIS-KT s.r.o., Pačejov – nádraží 74, Horažďovice, 
IČ: 25219090 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem „Kulturní dům Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří“ zadávané dle 
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů v otevřeném řízení 
na základě ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů z důvodu, že uchazeč nepředložil úplný oceněný zadávací výkaz výměr a 
nesplnil tak požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách 

b) rozhodla o vyloučení uchazeče Klatovská stavební společnost s.r.o., K Letišti 893,  Klatovy, 
IČ: 26357534 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem „Kulturní dům Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří“ zadávané dle 
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů v otevřeném řízení 
na základě ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů z důvodu, že uchazeč nepředložil úplný oceněný zadávací výkaz výměr a 
nesplnil tak požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách 

c) rozhodla o vyloučení uchazeče ALDAST, spol. s r.o., Heydukova 152, Strakonice, IČ: 45023140 
z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Kulturní 
dům Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří“ zadávané dle zákona č. 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů v otevřeném řízení na základě 
ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 
předpisů z důvodu, že uchazeč nepředložil úplný oceněný zadávací výkaz výměr a nesplnil tak 
požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách  

d) rozhodla o vyloučení uchazeče Stavební společnost H a T, spol. s.r.o., Komenského 373, 
Strakonice, IČ: 45023522 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Kulturní dům Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří“ zadávané 
dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů v otevřeném 
řízení na základě ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů z důvodu, že uchazeč podal neporovnatelnou nabídku úpravou 
měrných jednotek zadávacího výkazu výměr a nesplnil tak požadavky zadavatele uvedené 
v zadávacích podmínkách 

e) rozhodla o vyloučení uchazeče Petr Drázda, U Jatek 1150, Horažďovice, IČ: 63291347 z účasti 
v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Kulturní dům 
Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří“ zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů v otevřeném řízení na základě ustanovení § 
76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů 
z důvodu, že uchazeč nepředložil úplný oceněný zadávací výkaz výměr, časový a finanční 
harmonogram a doklady dle § 68 odst. 3 písm. a), b), c) a nesplnil tak požadavky zadavatele 
uvedené v zadávacích podmínkách 
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f) rozhodla o zrušení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Kulturní dům 
Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří“ zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů v otevřeném řízení na základě ustanovení § 
84 odst. 1 písm. e) z důvodu že po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka 

g) pověřuje MěÚ,  odbor investic, rozvoje a majetku města zahájením nového (opakovaného) 
zadávacího řízení 

h) schvaluje podání žádosti Státnímu fondu životního prostředí se sídlem Olbrachtova 2006/9, 
Praha 4 o prodloužení platnosti registračního listu akce „Kulturní dům Horažďovice – zateplení 
objektu, výměna oken a dveří“ a prodloužení termínu pro předložení příloh před vydáním RoPD 
do 31.03.2015  

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

3. schvaluje smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 
mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice a společností ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 
874/8, Děčín na akci „Rekonstrukce obecního areálu Horažďovická Lhota“ s předpokládanou cenou za 
dílo 47.615 Kč (bez DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

4. jmenuje členy a  náhradníky členů hodnotící komise (doplněné o ………. ………. a náhradníka 
…………….) veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce kotelny 
Peškova ulice – změna zdroje vytápění“ zadávané dle § 18 obecné výjimky ze zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce 
podpory OPŽP – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. odkládá rozhodnutí o vydání souhlasu s připojením pozemku p. č. 238/31 k místní komunikaci ulice Za 
Tržištěm na pozemku p. č. 238/6 v k.ú. Horažďovice čtyřmi sjezdy dle žádosti manželů ………….. , 
………………,  …………………. na jednání rady města v lednu roku 2015 – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje trojstrannou smlouvu o zřízení věcného břemene k akci „NTL plynovod Horažďovice 
Komenského ul.“ mezi Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 
18, Plzeň (strana povinná), společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem (strana 
oprávněná) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (investor akce) za jednorázovou 
úhradu ve výši 500 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. bere na vědomí zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II podle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve 
znění pozdějších předpisů k akci „Peronizace v ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 
304,009“ – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Státním pozemkovým 
úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 8, Plzeň (budoucí 
povinný) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (budoucí oprávněný) k akci 
„Rekonstrukce kotelny Peškova ulice“ – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

9. souhlasí s provedením technického zhodnocení nájemcem (demontáž stávající klece na uložení 
balíků a vestavbu sádrokartonové příčky) v předpokládané výši 65.000 Kč v nebytovém prostoru 
(provozovna pošty) Mírové náměstí čp. 2,  Horažďovice, nájemce Česká pošta, s.p., Politických vězňů 
909/4, Praha 1 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

10. schvaluje provedení stavebních prací a dohodu o změně pronajatého prostoru sloužícího k podnikání 
a o majetkovém vypořádání mezi městem Horažďovice a Evou Kropáčkovou, Velké Hydčice 30 – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje doplnění nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v čp. 11, Mírové náměstí, 
Horažďovice (ZVEREX) nájemkyně Jany Urbánkové o novou nájemkyni Alenu Svrčinovou, Mírové 
náměstí 15, Horažďovice, schvaluje dodatek č. 3 k nájemní  smlouvě o pronájmu nebytových prostor 
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uzavřené mezi pronajímatelem městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, Horažďovice a 
Janou Urbánkovou, Tržní 1154, Strakonice, nájemkyní  nebytových  prostor  v  čp. 11, Mírové náměstí, 
Horažďovice (ZVEREX), jehož předmětem je doplnění nájemní smlouvy o novou nájemkyni Alenu 
Svrčinovou, Mírové náměstí 15, Horažďovice  a snížení nájemného o 30% s účinností od 01.01.2015 
do doby, kdy budou fakticky ukončeny práce na rekonstrukci Mírového náměstí v Horažďovicích, 
nejdéle však do 31.12.2015 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

12. schvaluje dodatek č. 1 ke  smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi pronajímatelem 
městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, Horažďovice a Jaroslavou Koblihovou, Hollarova 
956, Horažďovice, nájemcem nebytových prostor čp. 148, Husovo náměstí, Horažďovice,  jehož 
předmětem je navýšení nájemného o příslušnou sazbu DPH podle platných daňových předpisů  – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. neschvaluje pronájem  nebytových  prostor – garáže č. 10, Mírové  náměstí 12,  Horažďovice 
……………. ……….., …………… ,………….– za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

14. schvaluje odstoupení od realizace projektu Modernizace informačního systému Městského úřadu 
Horažďovice dle  podané žádosti o dotaci do  Integrovaného operačního programu (dále jen IOP), v 
rámci výzvy č. 22 „Konsolidace IT a nové služby TC obcí“, prioritní osa 2. Zavádění ICT v územní 
správě, oblast podpory 2.1   – za  realizaci  usnesení  zodpovídá tajemnice MěÚ  

15. schvaluje servisní smlouvu na  správu IT mezi městem Horažďovice a Alešem Řehořem, Drachkov 
54, Strakonice 1 pro Městskou knihovnu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka 
Městská knihovna  

16. pověřuje členy zastupitelstva města :   

 Miroslavu  Jordánovou 
 Jana  Buriánka 

 k přijímání prohlášení o uzavření manželství podle §11a) odst.1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb. o 
matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů – za realizaci usnesení  
zodpovídá MěÚ, správní odbor   

17. schvaluje termíny jednání RM a ZM: 

jednání RM: 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 

  

 

 

Ing. Michael Forman, v.r.        Ing. Hana Kalná, v.r.  
   starosta města         místostarostka města    

 

 


