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Město Horažďovice
Usnesení 

z  39.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
 dne  25.04.2012

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  38. schůze  
RM  dne 16.04.2012 

2. neschvaluje pronájem bytu č. 1 (0+1/I. kat.), Veřechov 42 ………………………. – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. v bytových záležitostech:

a) schvaluje v návaznosti na usnesení  51. RM  ze dne 27.08.2009, bod č. 26 dodatek č. 1 
k nájemní smlouvě, tzv. opakovaný pronájem bytu č. ..,  …………………., ………….. p. 
………………………., ……………………, ……………………. na dobu dalších  dvou let, 
s platností od 01.05.2012 do 30.04.2014 za nájemné 35,74 Kč/m2 a pověřuje starostu města 
podpisem dodatku

b) bere na vědomí, že výlučným nájemcem bytu č…., ………………, ………………….se dle ust. § 
707,  odst. 1 Občanského zákoníku stala po úmrtí …………………………

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

4. schvaluje rozložení zálohové platby za pronájem bytu č. .., ……………………., …………….
manželům ……………………, ………………….., …………………..  takto:

a) před podpisem nájemní smlouvy do 25.04.2012 bude zaplacena částka ve výši dvojnásobku 
měsíčních úhrad za užívání bytu (2x 6.068 Kč)

b) do 24.05.2012 bude zaplacena zbývající částka (1x 6.068 Kč)

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

5. schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí služby mezi městem Horažďovice a Centrem 
protidrogové prevence a terapie se sídlem v Plzni a  pověřuje starostu města podpisem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

6. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.500 Kč na službu raná péče pro rodiny s dětmi s 
postižením, Diakonie ČCE, středisko v Praze 5 – Stodůlkách, Vlachova 1502,  Praha 5 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

7. bere na vědomí zápis z jednání bezpečnostní komise ze dne 04.04.2012 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

8. v záležitosti propagace Aquaparku: 

a) schvaluje  smlouvu o krátkodobé spolupráci mezi městem Horažďovice  a  Telefónica Czech 
Republic, a.s.,  se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2 na propagaci AQUAPARKU  
Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem 

b) schvaluje smlouvu  o krátkodobé spolupráci mezi městem Horažďovice  a   Cormann partner, 
s.r.o.se sídlem Mexická 691/3,  Praha 10 na propagaci  AQUAPARKU Horažďovice
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– za realizaci usnesení zodpovídá místostarosta města, Jan Buriánek 

9. schvaluje dodatek ke smlouvě o spolupráci mezi městem Horažďovice a Českou zemědělskou  
univerzitou v Praze, Kamýcká 129,  Praha 6 – Suchdol na VU3V a pověřuje starostu města podpisem 
– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna 

10. rozhodla o vyloučení uchazeče STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,  Praha 5 z účasti v zadávacím 
řízení 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 „I/22 Horažďovice, 
Komenského ul.“ na základě ustanovení § 76 odst.6) tohoto zákona z důvodu vyřazení nabídky 
uchazeče hodnotící komisí v rámci posouzení nabídek a pověřuje starostu města podpisem – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. doporučuje zastupitelstvu města vydat  obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o stanovení veřejně 
přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her,  loterií a jiných podobných her zakázáno 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kancelář starosty 

12. doporučuje ZM schválit program 11. zasedání ZM a navrhuje schválit ověřovatele zápisu Pavla 
Jánského a Mgr. Václava Jáchima a návrhovou komisi MUDr. Jana Jehlíka a Miroslavu Jordánovou

13. schvaluje termíny zasedání RM dne  09.05.2012 v 15:00 hod.

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




