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Město Horaž ďovice  
Usnesení  

ze 14.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne  28. 4.  2011  

 
 
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 Horaž ďovice :  

1. schvaluje    zápis   a   bere  na  vědomí  zprávu  o  kontrole  plnění  přijatých  usnesení  z 13. schůze 
RM ze dne  20. 4. 2011 

2. rozhodla   o výběru nejvhodnější nabídky společnosti TESMO, s.r.o., Maňáskova 743, Praha 9,        
IČ: 25131010 na realizaci díla „HORAŽĎOVICE – MUZEUM, oprava krovu a stropů posledního 
podlaží“ s nabídkovou cenou ve výši 4.164.768 Kč + DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo          
a pověřuje starostu města podpisem –  za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

3. schvaluje  kupní cenu za odprodej části pozemku p.č. 182 PK v k.ú. Komušín ve výši 120 Kč/m2        
+ poplatky s prodejem související s tím, že geometrický plán bude vyhotoven kupujícím na jeho 
náklady, zůstane zachován průjezd k dalším chatám a při zaměřování pozemku bude přítomen 
zástupce MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  
odbor investic,  rozvoje a  majetku  města  

4. schvaluje  zvláštní užívání místní komunikace – chodníku v ulici Ševčíkova v Horažďovicích, v úseku 
dle doložené situace, z důvodu umístění přenosného prodejního zařízení  do 31. 12. 2011 s tím, že 
umístění zařízení vyhoví všem hlediskům, které posuzuje Policie ČR – za realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ,  odbor investic,  rozvoje a  majetku  města  

5. souhlasí  s přemístěním trasy plánovaného vodovodního řadu 1-3 a kanalizačního řadu AA-1 
povoleného vodoprávním stavebním povolením na pozemcích p. č. 1256/20, st. 331 a st. 345/1, vše 
v k. ú. Horažďovice mimo pozemek p. č. 1256/20 a nově na pozemek p. č. 1256/19 z důvodu 
umístění skladové haly dle žádosti společnosti OVAG, s.r.o. Předměstí 447, Horažďovice, schvaluje  
smlouvu o podmínkách zřízení stavby mezi městem Horažďovice a společností OVAG, s.r.o. 
Předměstí 447, Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. rozhodla  o vyloučení uchazeče podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadané dle zákona                
č. 137/2006 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 v Horažďovicích“:  

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

� Sládek-stavby s.r.o., Přemyslova 40, 301 00 Plzeň, IČ: 26326515 
� OKNO-PLAST PN, s.r.o., České Vrbné 2381, 370 11 České Budějovice,  IČ: 25169475 
� Aluplastik s.r.o., Zdíkovská 2772/65, 150 00 Praha 5, IČ: 28394160 
� GEUS, Sady pětatřicátníků 26, 301 00 Plzeň, IČ: 46356835 

b) na základě ustanovení § 69 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění  vylučuje uchazeče:  

� LD OKNA a.s., Klaricova 22, 370 04 České Budějovice, IČ: 63275899 

z účasti v zadávacím řízení z důvodu vyřazení nabídek uchazečů hodnotící komisí a pověřuje 
starostu města podpisem rozhodnutí o vyloučení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 
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7. odkládá  rozhodnutí  týkající se dofinancování projektu Za kulisami – Čest, sláva a bohatství ve výši    
18.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka městská knihovna Horažďovice  

8. schvaluje  smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 3800/2011 na pořízení výpočetní techniky v rámci 
projektu Bezpečný kraj mezi městem Horažďovice a Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň             
a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kancelář starosty  

9. v záležitosti struktury  vozového parku města:   

a) schvaluje  převod rozpočtovaných investičních výdajů  na nákup osobního automobilu 
z paragrafu městské policie na paragraf činnost místní správy 

b) souhlasí  s převodem osobního automobilu – černá Fabie – z majetku  místní správy do majetku 
městské policie 

c) schvaluje  nákup osobního automobilu  na paragraf činnost místní správy za cenu max. 250.000 
Kč    

d) pověřuje  komisi ve složení Mgr. Karel Zrůbek, Jan Buriánek, Josef Rada realizací koupě 
osobního automobilu   

– za realizaci usnesení zodpovídá starosta Mgr. Karel Zrůbek  

10. doporu čuje ZM  schválit program 5. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu Mgr. Václav Jáchim, 
Ing. Josef  Řáha  a návrhovou komisi ve složení Miroslava Jordánová, Ondřej Brabec – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor  kancelář starosty     

11. schvaluje  nákup propagačních předmětů – 10 kusů publikací Pošumavské pivovary – ………. 
v celkové ceně 3.990 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, OPPŠK 

12. schvaluje  termín další schůze RM:  15. schůze  9. 5. 2011 v 15:00 hodin v kanceláři starosty  města  

 

 
 
   Mgr. Karel Zrůbek         Jan Buriánek    

         starosta  města                     místostarosta města  
 


