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Město Horažďovice
Usnesení 

z 64.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
dne 14.06.2013

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  62. schůze  
RM  dne 27.05.2013 a 63. schůze RM dne 10.06.2013

2. bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu městu 
Horažďovice v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón na rok 2013 ve výši 200.000 Kč – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města

3. schvaluje dohodu mezi vlastníkem městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice, 
zhotovitelem společností ALLWINDOOR s.r.o., Horní Lán 1200/13, Olomouc a investorem Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, která řeší právní vztahy vzniklé s výměnou 
oken, jejich předáním a převzetím včetně prací realizovaných v souvislosti s jejich výměnou v rámci 
odstraňování hlukové zátěže a pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

4. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „I/22 Komenského ul. Horažďovice – chodníky“ uzavřené 
mezi městem Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, Horažďovice a společností SILNICE 
NEPOMUK s.r.o., se sídlem U Pošty 513, Nepomuk, jehož předmětem je změna termínu realizace díla
a pověřuje starostu města podpisem  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

5. 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 a pověřuje starostu 
města podpisem výpovědi – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

6. schvaluje dle  § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě stanoveného § 4 odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném 
znění, a to na maximální počet 34 žáků ve třídě při výuce některých předmětů ve čtvrtém,  osmém a 
devátém ročníku pro školní rok 2013/2014 za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu 
kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví  – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

7. bere na vědomí zápis o průběhu a výsledku předčasných voleb do Školské rady při ZŠ a ZUŠ 
Horažďovice – zvolení pedagogové: Mgr. Naděžda Chládková, Mgr. Jaroslav Skolek, Mgr. Petra 
Jánská  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

8. schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu PK v rámci „Programu podpory kultury 
v Plzeňském kraji pro rok 2013“ ve výši 20.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem  – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

9. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ALDAST, spol. s r.o., 5.května 149, Strakonice na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Drobné opravy historických památek, 
Horažďovice“ zadávané dle § 18 obecné výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění  s nabídkovou cenou ve výši 249.204 Kč bez DPH, schvaluje smlouvu o 
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dílo a pověřuje starostu města podpisem výše uvedeného – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

10. jmenuje s účinností od 1. října 2013 Mgr. Jaroslavu Šimkovou, ……………, …………. ředitelkou 
Základní školy a Základní umělecké školy Horažďovice, příspěvková organizace na dobu určitou do 
31. července 2019  –  za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK

11. schvaluje pořízení darů do max. výše 5.000 Kč u příležitosti 90. narozenin čestného občana  města 
Horažďovice Ing. Karla Jiřího Němce, CSs – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města 

12. schvaluje termín jednání RM:  24.06.2013 v 15.00 hod.

.    

Mgr. Naděžda Chládková, v.r.            Jan Buriánek, v.r. 
      člen rady města          místostarosta města 




