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Město Horaž ďovice  
Usnesení  

z 10.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne 14. 3.  2011  

 
Rada města Horaž ďovice :  

1. schvaluje    zápis   a   bere  na  vědomí  zprávu  o  kontrole  plnění  přijatých  usnesení  z 8. schůze 
RM ze dne  21. 2. 2011  a  9. schůze RM ze dne  28. 2. 2011  

2. schvaluje  žádost o státní dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na poskytnutí příspěvku na 
výstavbu „Otavské cyklostezky – úsek v mikroregionu Prácheňsko č.1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí“ 
s celkovými náklady 9.054.912,41 bez DPH a pověřuje  starostu města podpisem –  za  realizaci  
usnesení  zodpovídá   MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. rozhodla o vyloučení uchazeče podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení s 
názvem „Multifunkční zařízení Veřechov – pro kulturu, sport a vzdělávání“: 

a) na základě ustanovení § 71 odst. 10) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění vylu čuje   uchazeče:   

� ŠIMÁČEK-STAVBY s.r.o., Točník 106, 339 01 Klatovy, IČ 25220560 

b) na základě ustanovení § 76 odst. 6) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění vylu čuje   uchazeče:  

� Stavební společnost HaT, spol. s.r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice,  IČ 45023522 

� Klatovská stavební společnost s.r.o., K Letišti 893, 339 01 Klatovy, IČ 26357534 

� Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 25 Třeboň,  IČ 47239328 

� ZETES KT, spol. s r.o., K Letišti 532/II, 339  26 Klatovy, IČ 25202162   

� ALDAST, spol. s r.o., 5.května 149, 386 01 Strakonice, IČ 45023140 

z účasti v zadávacím řízení z důvodu vyřazení nabídek hodnotící komisí a pověřuje  starostu města 
podpisem rozhodnutí o vyloučení – za   realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor investic,  rozvoje 
a  majetku  města  

4. rozhodla  o přijetí cenové nabídky Václava Palivce, Říční 186, Katovice na  výkon koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby Multifunkční zařízení Veřechov – pro 
kulturu, sport a vzdělávání ve výši 45.000 Kč, schvaluje  smlouvu o dílo a pověřuje  starostu města 
podpisem  

5. neschvaluje  snížení kupní ceny na  25 Kč/m2 pozemků p.č. 2821/34 a p.č. 2706/5 v k.ú. Horažďovice 
a trvá  na svém rozhodnutí ze  7. RM dne 7. 2. 2011 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města   

6. schvaluje  záměr směny pozemku ve vlastnictví  ……………….., p.č. 783/1 lesní pozemek o výměře 
5 417 m2 v k.ú. Komušín za pozemek ve vlastnictví města Horažďovice p.č. 1324 PK o výměře 6 970 
m2 v k.ú. Komušín a pověřuje  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru 
směny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje  zaslání dopisu Pozemkovému úřadu Klatovy, Čapkova 127, Klatovy se žádostí o zahájení 
komplexní pozemkové úpravy v části k.ú. Horažďovice – lokalita Pod Loretou a pověřuje  starostu 
města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje  nájemní smlouvu mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a …………………, (nájemce) 
na pronájem p.č. 763 PK o výměře 4 017 m2 a části p.č. 758 PK o výměře cca 3 195 m2 v k.ú. 
Veřechov za cenu 466 Kč/ha + příslušná sazba DPH platná dle daňových předpisů s tím, že nájemní 
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smlouva bude podepsána do dvou měsíců a pověřuje  starostu města podpisem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. neschvaluje  převod vlastnického práva k pozemku p.č. 1193/1 v k.ú. Zářečí u Horažďovic na Český 
rybářský svaz, místní organizaci Horažďovice, schvaluje  znění odpovědi a pověřuje  starostu města 
podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. schvaluje  pronájem nebytových prostor v čp. 757, Žižkova ulice, Horažďovice nájemci …………….. 
s platností od  1. 5. 2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 200 Kč/m2/rok 
(kanceláře, sociální zařízen, skladové prostory) s tím, že nájemce se zavazuje uzavřít smlouvu na 
odběr elektrické energie přímo s dodavatelem, ostatní náklady spojené s provozem si hradí nájemce 
z vlastních prostředků, nájemné bude valorizováno od  1. 1. 2012 a pověřuje  starostu města 
podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. schvaluje  pronájem nebytových prostor v čp. 757, Žižkova ulice, Horažďovice občanskému sdružení 
Mateřské centrum Dráčkov 3, o.s., Horažďovice s platností od  1. 5. 2011  na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 1 Kč/rok s tím, že nájemce se zavazuje uzavřít smlouvu na 
odběr elektrické energie přímo s dodavatelem, ostatní náklady spojené s provozem si hradí nájemce 
z vlastních prostředků a pověřuje  starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje  Dodatek č.1/2011 ke smlouvě o prodeji a nákupu tepla mezi městem Horažďovice a firmou 
Bytservis Sušice spol. s r.o., zastoupenou jednateli Ing. Zbyňkem Pokorným a p. Josefem Kolářem, 
se sídlem Příkopy 86, Sušice a pověřuje  starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. z  důvodu nedostatků v dodávce teplé vody schvaluje  nájemci ………………. slevu ve výši 25 % 
z odběru teplé vody v roce 2010 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

14. schvaluje  výpověď z nájmu nebytových prostor:  průmyslový objekt čp. 372 na st. p. č. 369/1, objekt 
čp. 371 na st. p. č. 403 včetně vjezdových vrat, průmyslový objekt bez čp. na st. p. č. 1323, 
průmyslový objekt bez čp. na st. p. č. 1324, skladová hala bez čp. na st. p. č. 1664, zpevněná 
dopravní plocha – parkoviště na p.č. 2820,  pozemky – st. p. č. 1323, st. p. č. 1324, st. p. č.  403, st. 
p. č. 1664, st. p. č. 1289, st. p. č. 1290, st. p. č. 1291, st. p. č. 1292, st. p. č. 1293, ostatní plocha  p. č. 
2820, ostatní plocha p. č. 1506, ostatní plocha p. č. 1768/2, část st. p. č. 369/1,  část ostatní plochy   
p. č. 1768/3 vesměs se nacházející v  k. ú. Horažďovice na základě článku III. nájemní smlouvy 
nájemci Wilhelm Pierre-Marie Waldvogel, Langentannenstrasse 21, 8803 Rüschlikon, Švýcarská 
konfederace, místo podnikání Strakonická 371, 341 01 Horažďovice, IČ 87376105 s třicetidenní 
výpovědní lhůtou, počínající běžet dnem následujícím po odeslání písemné výpovědi ve formě 
doporučeného dopisu na adresu účastníka a pověřuje  starostu města podpisem – za  realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. bere na  v ědomí  výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 180, Strakonická ulice, Horažďovice 
(denní bufet) podanou Petrem Vítkem, Kaštanová 1159,  Sušice. Nájemní vztah skončí uplynutím 
tříměsíční výpovědní lhůty ke dni 31. 5. 2011 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

16. schvaluje  dle § 711 odst. 2 písm. b) Občanského zákoníku výpověď z nájmu bytu ………, nájemci  
bytu č. …., …………….., Horažďovice s tříměsíční výpovědní lhůtou, 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   

17. schvaluje  dle § 711 odst. 2 písm. b) Občanského zákoníku výpověď z nájmu bytu …………….., 
nájemci  bytu č. …, ………….., Horažďovice s tříměsíční výpovědní lhůtou, 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   

18. schvaluje  splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek s ……………., nájemcem bytu č. …., 
…………………,  Horažďovice  na   úhradu dlužného nájemného a poplatků z prodlení ve výši 2.000 
Kč/měsíc vždy k 25. dni běžného kalendářního měsíce, poprvé v březnu 2011, zároveň bude placeno 
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běžné měsíční nájemné – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   

19. schvaluje   splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek se …………………, nájemcem bytu č. ….., 
……………………, Horažďovice na úhradu dlužného nájemného a poplatku z prodlení ve výši 
minimálně 1.450 Kč/měsíc, vždy k  25. dni běžného kalendářního měsíce, poprvé v březnu 2011 s 
tím, že zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města   

20. schvaluje  pronájem bytu č. ….., ………………, Horažďovice nájemci …………………. na dobu 
určitou od 1. 3. 2011 do 31. 3. 2011 za nájemné 39,97 Kč/m2. Nájem bytu bude opětovně prodloužen 
v případě, že k 31. 3. 2011 bude řádně placen běžný měsíční nájem, nebude dluh na nájemném a 
budou řádně hrazeny splátky dle schváleného splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného 
a příslušného poplatku z prodlení ve výši  2.500 Kč/měsíc, vždy k 25. dni běžného kalendářního 
měsíce, poprvé v březnu 2011– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

21. v bytových záležitostech: 

a) bere na v ědomí  zápisy z 1. jednání bytové komise ze dne 3. 2. 2011 a z 2. jednání bytové 
komise ze dne 7. 3. 2011  

b) schvaluje pronájem bytu č. ….. (1+1/I. kat.), ………………., Horažďovice – DPS  
………………….. s platností od 1. 4. 2011 na dobu neurčitou za nájemné 30 Kč/m2 

c) schvaluje  pronájem bytu č. …….. (gars./I. kat.), …………………, Horažďovice – DPS 
………………….., Horažďovice (zastoupené městem Horažďovice jako opatrovníkem) 
s platností od 1. 4. 2011 na dobu neurčitou za nájemné 30 Kč/m2   

d) schvaluje  pronájem bytu č. ……… (gars./I. kat.), ……………….., Horažďovice – DPS  
…………………… s platností od 1. 4. 2011 na dobu neurčitou za nájemné 30 Kč/m2 

e) schvaluje  pronájem bytu č. ……… (1+KK/I. kat.), …………….., Horažďovice 
……………………….., Horažďovice s platností od 1. 4. 2011 na dobu určitou do     31. 12. 2013  
za nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy  do 30. 6. 2011 ve výši 3 Kč/m2  dle usnesení  RM 
č. 1/7 

f)    schvaluje  pronájem bytu č. …. (2+KK/I. kat.), …………………, Horažďovice ………………, 
Horažďovice s platností od 1. 4. 2011 na dobu neurčitou za nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním 
slevy  do 30. 6. 2011 ve výši 3 Kč/m2  dle usnesení  RM č. 1/7 

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

22. v záležitosti financování koncertní sezóny:   

a) souhlasí  s vyčleněním 30 tis. Kč z rozpočtové rezervy města na dofinancování  koncertní 
sezóny Ševčíkovy hudební večery 2011  

b) bere na v ědomí , že v rozpočtu na rok 2011 je částka 20 tis. Kč na financování Zámeckého 
hudebního léta 2011 

c) v případě neúspěšnosti žádosti o grant z Plzeňského kraje na dofinancování koncertní sezóny 
Ševčíkových hudebních večerů a Zámeckého hudebního léta v Horažďovicích v roce 2011 
souhlasí  s poskytnutím účelové dotace občanskému sdružení Hudba bez hranic, Smetanova 
784, Sušice v max. výši  50 tis. Kč  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

23. schvaluje  uzavření  pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci a odpovědnosti za 
nesprávné úřední rozhodnutí nebo nesprávným úředním postupem s limitem pojistného plnění 2 mil. 
Kč s  Kooperativa pojišťovna a. s.  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

24. schvaluje  dodatek  ke Smlouvě o běžném účtu v české měně pro kraje, města, obce a jimi zřízené 
organizace sjednaný s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, Oblastní pobočka 
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Plzeň, pobočka v Klatovech Náměstí Míru 152/1  a pověřuje  starostu jeho podpisem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

25. schvaluje  darovací smlouvu mezi Václavem Burdou, Elektroslužby, Horažďovice (dárce) a městem 
Horažďovice na poskytnutí peněžního daru ve výši 4.000 Kč na financování kultury a pověřuje  
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK        

26. schvaluje  bezúplatný pronájem sálu Hotelu Prácheň Pěveckému sboru Prácheň na pořádání 
koncertu dne 16. 9. 2011 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

27. souhlasí   s konáním akce  „Setkání skautů na Otavě“ ve dnech 25. – 27. 3. 2011 v lokalitách centra a 
přilehlých ulic, Panské zahrady a parku Ostrov  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

28. schvaluje  žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu podpory 
spolkové činnosti spojené s prezentací Plzeňského kraje na tisk průvodce „Horažďovice – perla 
Otavy“ v jazykových mutací AJ a NJ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

29. souhlasí  s poskytnutím znaku města Horažďovice  S&D, Nakladatelství  a vydavatelství, spol. s r. o. 
Praha 6 pro vydání „Velké turistické  encyklopedie Plzeňského kraje“ – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

30. schvaluje  smlouvy o zajištění reklamy (umístění loga společností) na městských slavnostech 
„Jmeniny města“ a „Slavnosti kaše“ mezi městem Horažďovice a spol. Geoing Plzeň s.r.o, mezi 
městem Horažďovice a spol. Čevak a.s., České Budějovice a městem Horažďovice a spol. Lyckeby 
Culinar a. s., Horažďovice  a pověřuje  starostu města podpisem smluv – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

31.  schvaluje  Výzvu k podání cenové nabídky na  „Dodání mulčovacího stroje CROSS JET 4 x 4.“, lhůtu 
pro podání nabídek,  seznam oslovených firem, jmenuje členy a náhradníky  hodnotící komise, termín 
otevírání obálek, termín hodnocení nabídek a pověřuje  vedoucího organizační složky Technické 
služby podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

32. neschvaluje  ve  smyslu  §  102 odstavec 2) písm. j)  zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění 
pozdějších předpisů zvýšení  počtu zaměstnanců organizační složky Technické služby od 1. dubna  
2011 o 1 zaměstnance zařazeného do útvaru Vzhled obce – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Technické služby  

33. schvaluje  vstup organizační složky Technické služby Horažďovice do Sdružení komunálních služeb, 
Most, Dělnická 164 – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

34. v záležitosti veřejné zeleně : 

a) schvaluje  kácení 2 ks thůjí v Palackého ul. u čp. 871 na p.č. 832/44 v k. ú. Horažďovice  

b) schvaluje  kácení 5 ks vrby u vodárny ve Veřechově v k.ú. Veřechov  

c) schvaluje  kácení 1 ks jasanu a  2 ks břízy  v k. ú. Boubín 

d) nesouhlasí s kácením  1 vrby  a 1 ks lípy v Boubíně v k. ú. Boubín. 

e) odkládá  souhlas s kácením 3 ks smrků stříbrných  v Nábřežní ul. na p. č. 2759/6 v k.ú.  
Horažďovice 

 – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

35. schvaluje  průjezd vozidel účastníků Rally Agropa 2011 v úsecích, které jsou ve správě města 
Horažďovice v lokalitě Komušín – Háj – Horažďovice Předměstí dne 6. 8. 2011 a pověřuje  starostu 
města podpisem souhlasu –  za  realizaci  usnesení  zodpovídá   MěÚ, organizační složka Technické 
služby  a MěÚ, odbor kancelář starosty  

36. v záležitosti  akce „Horažďovice - úpravna vody, úpravy technologie“:  

a) rozhodla o přijetí nabídky společnosti EKOEKO s.r.o. se sídlem Senovážné náměstí 1, České 
Budějovice na vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele akce „Horažďovice - 
úpravna vody, úpravy technologie“  ve výši 90.000 Kč + DPH 
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b) schvaluje  výkon autorského dozoru při realizaci „Horažďovice - úpravna vody, úpravy 
technologie“ za pevnou jednotkovou cenu 2.760 Kč/návštěvu + DPH v rozsahu max. 4 návštěv 

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

37. doporu čuje  ZM projednat a schválit umístění ubytovacího objektu společnosti Kotiš, s.r.o., Na Křivce 
905/33, Praha 10 na pozemcích 258/16 a PK 249 v k. ú. Třebomyslice u Horažďovic –  za  realizaci  
usnesení  zodpovídá   MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

38. schvaluje  kácení dvou vrb, jedné břízy a 3 m2 náletových keřů na pozemku p. č. 2764/3 v k. ú. 
Horažďovice v rámci stavby „PPO Horažďovice – Obtok jezu Jarov průlehem na pravém břehu“ –  za  
realizaci  usnesení  zodpovídá   MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

39. souhlasí s přijetím neinvestiční dotace pro projekt ZŠ Komenského ul. s názvem „Mámo, táto, jsem 
v bezpečí?“ z dotačního programu Plzeňského kraje „Podpora preventivních aktivit a výchovy 
k toleranci v roce 2011“ a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK 

40. souhlasí  s využitím služeb sběrného dvoru v Horažďovicích obcí Slatina za stejných podmínek za 
jakých využívá sběrný dvůr obec Střelské Hoštice a schvaluje  smlouvu mezi městem Horažďovice a 
obcí Slatina o poskytování příspěvku na neinvestiční výdaje na provoz a odstranění odpadů za 
podmínky, že  Obec Slatina připraví seznam obyvatel, které v obci Slatina nejsou hlášení k trvalému 
pobytu, ale vlastní nemovitost určenou k rekreaci –  za  realizaci  usnesení  zodpovídá   MěÚ, odbor 
ŽP  

41. schvaluje  výsadbu 1 ks lípy v jihovýchodní části pozemku ve vlastnictví města Horažďovice, p.č. 36/1 
v k.ú. Boubín, která bude provedena …………………………., jako kompenzace za pokácení 1 ks lípy 
na pozemku v jejich vlastnictví p.č. st. 76 v k.ú. Boubín –  za  realizaci  usnesení  zodpovídá   MěÚ, 
odbor ŽP  

42. souhlasí  s pořádáním  akce pro veřejnost s názvem Svatý Jiří zlatinky nese na talíři  aneb Rýžování 
zlata na Otavě dne 16. 4. 2011 –  za  realizaci  usnesení  zodpovídá   organizační složka Městské 
muzeum  

43. schvaluje  navýšení  zaměstnanců  organizační  složky  Městská  knihovna Horažďovice na  dobu  
určitou  s platností  od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2013 takto: úvazek 0,625 odborný zaměstnanec pro výkon 
regionálních funkcí, 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  1. 4. 2011  takto: 

 Organizační složka Městská knihovna:   3,375 odborný zaměstnanec   
       0,625 odborný zaměstnanec – regionální funkce 

       0,375 zaměstnanec – obslužné místo - uklizečka 

 –  za  realizaci  usnesení  zodpovídá   organizační složka Městská knihovna  

44. souhlasí  s umístěním a provozováním mobilní technologie Teplárny Strakonice, a. s. na zpracování 
jemných anorganických materiálů za účelem výroby umělého kameniva v  areálu Terasa 
Horažďovice, s.r.o. a  k realizaci záměru nemá námitek  

45. bere na v ědomí  zápis z 1. jednání komise pro vzdělávání a volný část dětí a mládeže konané dne   
28. 2. 2011  

46. bere na v ědomí  zápis z 1. jednání komise zástupců částí obce ze dne 2. 3. 2011  

47. neschvaluje  záměr odprodeje pozemku p.č. 1768/10 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 
2 377 m2 v k.ú. Horažďovice nebo jeho části ……………… a  schvaluje  záměr zřízení věcného 
břemene chůze k pozemku p.č. 1768/10 ve prospěch manželů ……………… s tím, že manželé 
……………………. zajistí na své náklady vypracování geometrického plánu pro zřízení věcného 
břemene v rozsahu zákresu v mapě (příloha)  a pověřuje  MěÚ,  odbor investic, rozvoje a majetku 
města projednat s paní …………………………. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na snížení pronajaté 
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plochy p.č. 1768/10 v k.ú. Horažďovice o plochu pro zřízení věcného břemene –  za  realizaci  
usnesení  zodpovídá   MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

48. doporu čuje  ZM projednat a schválit koupi nemovitostí: domu čp. 166 Strakonická ul. 
v Horažďovicích, na parcele p.č. 238 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 905 m2 a zahrady na 
parcele p.č. 114 zahrada o výměře 1323 m2 od majitele ………………………   – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

49. souhlasí  s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč agentuře ROCKLTP na kulturní akci,  
která se bude konat v Kulturním domě v Horažďovicích dne 9. 4. 2011  – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

50. schvaluje  zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na dodávku zadávanou dle zákona č. 
137/20006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění v otevřeném řízení s názvem „Výměna oken 
v bytových domech č.p. 704,705,710,711,712,713“. Jmenuje členy hodnotící komise a náhradníky 
členů hodnotící komise a pověřuje  starostu města podpisem výše uvedeného –  za  realizaci  
usnesení  zodpovídá   MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

51. schvaluje  znění žádosti do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na akci 
„Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“ s celkovými náklady 58.400.000 Kč 
bez DPH a pověřuje  starostu města podpisem žádosti –  za  realizaci  usnesení  zodpovídá   MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

52. schvaluje  dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pro realizaci stavby „Stavby PPO ve městě 
Horažďovice - obtok jezu Jarov průlehem na pravém břehu“ mezi městem Horažďovice a Povodím 
Vltavy, s. p., Holečkova 8, Praha 5, a pověřuje  starostu města podpisem dodatku smlouvy –  za  
realizaci  usnesení  zodpovídá   MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

53. v záležitosti souhlasu s umístěním kogenerační jednotky: 

a) souhlasí , aby společnost ELTOP Plzeň, a.s., Purkyňova 25, Plzeň podala žádost o připojení 
výrobny elektřiny k distribuční soustavě v lokalitě: 

� kotelna Okružní č. p. 882 v Horažďovicích  

� na pozemku parc. č. 1160/2 v  k. ú. Horažďovice, za účelem vyhodnocení nákladů na 
připojení   

b) odkládá udělení závazného souhlasu pro umístění kogeneračních jednotek do doby předložení 
investičního záměru a návrhu smlouvy o umístění stavby a o prodeji a nákupu tepla 

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

54. schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 29. 9.  2000, mezi Městem Horažďovice a FK 
Horažďovice, kterým se  mění doba nájmu do   31. 12. 2026 a pověřuje  starostu města  podpisem – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční  odbor  

55. v záležitosti projektové dokumentace stavby „Zateplení bytových domů  Horažďovice – II. etapa“ : 

a) rozhodla  o přijetí nabídky společnosti INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, České Budějovice na 
zpracování projektové dokumentace stavby „Zateplení bytových domů Horažďovice - II. etapa“ 
ve výši 236.400,- Kč + DPH, 

b) schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje  starostu města podpisem této smlouvy  

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

56. schvaluje  termín další schůze RM: 11. schůze dne 28. 3. 2011 ve 14:00 hodin v kanceláři starosty  
města  

   Mgr. Karel Zrůbek         Jan Buriánek    
         starosta  města                     místostarosta města  


