
1

Město Horažďovice
Usnesení 

ze 74.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
dne 11.11.2013

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  ze 73. schůze  
RM dne 21.10.2013 

2. ve věci zahájení nové etapy prodeje bytů v majetku města Horažďovice: 

a) schvaluje pracovní skupinu ve složení Bc. Martina Benešová, Jana Králová, Zdeňka Pojerová, 
Marcela Kuldová, Ing. Marie Velková, Ing. Ivana Dušková, JUDr. Petr Kubeš, Ph.D a členové 
rady města  

b) pověřuje pracovní skupinu k předložení seznamu domů vhodných k prodeji v další etapě

c) schvaluje zpracování znaleckých posudků k zjištění ceny v místě a čase obvyklé a pověřuje 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města pořízením znaleckých posudků

d) pověřuje pracovní skupinu  vypracováním  tezí nových zásad prodeje bytů 

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

3. rozhodla o přijetí nabídky společnosti Kamaryt, s.r.o., Žižkova 320, Katovice na zhotovení díla 
„Oprava části střechy kina a provizorní zabezpečení balkonu zámku“ ve výši 58.678 Kč + DPH – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

4. v záležitosti „Zateplení čp. 26, Horažďovice“:

a) schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Zateplení čp. 26, Horažďovice“
uzavřené se společností Stavební společnost H a T spol. s r.o., Komenského 373, Strakonice, 
jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 279.005 Kč + DPH a pověřuje
starostu  města podpisem

b) schvaluje rozpočtové opatření č. 37 – přesun 321.000 Kč z akce „Obnova parkánové zdi 
Horažďovic pod čp. 66, 67 – etapa III“ 

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

5. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „I/22 Komenského ul. Horažďovice -
chodníky“ uzavřené se společností Silnice Nepomuk, s.r.o., U Pošty 513, Nepomuk, jehož předmětem 
je změna termínu dokončení a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

6. ve věci pozemku p.č. 207 v k.ú. Horažďovice pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
jednáním o možnosti záměru převodu pozemku na město Horažďovice za podmínky, že převod bude 
bezúplatný a pozemek bude převeden ve 100 % vlastnictví – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. schvaluje sdělení SPU 448924/2013/104/Mr podle ust. § 8 odst. 1 písm. a), e) a f) zákona č. 428/2012 
Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů 
pro Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 8, 
Plzeň týkající se pozemku p.č. 92/5 v k.ú. Babín u Horažďovic a pověřuje starostu města podpisem –
za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 



2

8. souhlasí s uložením kabelů NN do pozemku města p. č. 2753/2 v k. ú. Horažďovice dle žádosti ČEZ 
Distribuce, a.s. zastoupené společností Hrdlička, s.r.o., Tetín 45, Beroun za podmínky, že bude 
uzavřena smlouva o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene, zpevněné povrchy budou 
obnoveny z jednoho materiálu v celé šíři chodníku a budou předány zástupci Technických služeb 
Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

9. ve veřejném zájmu schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se 
zřízením stavby k akci „Středotlaký plynovod a přípojky ulice Komenského“ mezi městem Horažďovice 
(budoucí povinný) a společností RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem (budoucí 
oprávněný), pověřuje starostu města podpisem a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města zveřejněním záměru odprodeje plynárenského zařízení v rámci akce „Středotlaké plynovody a 
přípojky, I. a II. etapa, ul. Komenského a Třebomyslická, Horažďovice – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města         

10. schvaluje anketní dotazník (jako přílohu) k žádosti o finanční prostředky z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014, poskytovaný 
Ministerstvem kultury ČR a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

11. schvaluje výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v čp. 713, ulice Peškova, Horažďovice 
(garáž),  pověřuje starostu města podpisem výběrového řízení a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor – za realizaci usnesení zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

12. schvaluje na základě protokolu o výběrovém řízení pronájem nebytových prostor v čp. 4, Mírové 
náměstí, Horažďovice Hüseyinu Kanilgovi, U Výstaviště 230/11, Praha 7 - Holešovice za účelem 
provozování restaurace  s platností od 01.01.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné je stanoveno ve výši 850 Kč/m2/rok - restaurace, kuchyně, 450 Kč/m2/rok - kanceláře, šatny a 
bude valorizováno vždy k 01.01. běžného kalendářního roku o míru inflace roku předchozího – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

13. schvaluje dodatek  č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 21.06.1996 týkající se snížení výměry pronajatých 
nebytových prostor na velikost 81,98 m2 MUDr. Jitce Randákové, nájemci nebytových prostor v čp. 
311, Blatenská ulice, Horažďovice (zubní oddělení) s platností od 01.02.2014 a pověřuje starostu 
města podpisem dodatku – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

14. souhlasí s podnájmem části nebytových prostor v čp. 1067, Mayerova ulice, Horažďovice  společnosti 
CEMEX Czech Republic, s.r.o., se sídlem Siemensova 2716/2, Praha 5  za účelem řešení projektu 
„Možnosti průmyslového využívání fluidních popílků z nízkoteplotního spalování pro výrobu stavebních 
hmot“ na dobu určitou max. 12 měsíců s platností od 01.11.2013 za podmínky, že budou respektována 
ustanovení nájemní smlouvy ze dne 24.01.2013 a bude doložena smlouva o podnájmu nebytových 
prostor mezi společností EKOSTAT, a.s., se sídlem Mánesova 459/46, České Budějovice a 
společností CEMEX Czech Republic, s.r.o., se sídlem Siemensova 2716/2, Praha 5  jako příloha 
k platné nájemní smlouvě – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

15. doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014: Město Horažďovice bude hradit 
pouze platby základních provozních výdajů nutných k zajištění plynulosti hospodaření města, jeho 
organizačních složek a příspěvkových organizací, a výdajů, které jsou smluvně podloženy a smlouvy 
byly projednány v radě města nebo zastupitelstvu města – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, 
finanční odbor 

16. schvaluje rozpočtová opatření č.  33-36/2013 – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

17. doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, kterou se stanoví školské obvody 
základních škol zřízených městem Horažďovice a části společných školských obvodů základních škol 
zřízených městem – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ,  odbor PPŠK 
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18. schvaluje ZŠ Komenského ul. odpisový plán a dobu odepisování 12 let u pořízeného dlouhodobého 
hmotného majetku (elektrický kotel E-B 85) v pořizovací hodnotě 97.526 Kč – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK            

19. souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o užívání nebytových prostor formou další výpůjčky 
mezi Křesťanskou MŠ a občanským sdružením Orin, o.s., Na Břehu 298, Katovice – za realizaci 
usnesení zodpovídá  MěÚ,  odbor PPŠK 

20. bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy ZŠ a ZUŠ za školní rok 2012/2013 – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

21. schvaluje dodatky ke smlouvám o zajištění předškolního vzdělávání pro děti z obcí Mečichov, Hejná, 
Malý Bor, Velký Bor, Velké Hydčice a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ,  odbor PPŠK 

22. v záležitosti Mateřského centra Dráčkov : 

a) schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000 Kč na  akci  Mikulášská nadílka, která 
se bude konat 03.12.2013 v prostorách Mateřského centra Dráčkov v Horažďovicích

b) neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.500 Kč na úhradu energií v prostorách 
Mateřského centra v Žižkově ulici v Horažďovicích 

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

23. v záležitosti provozování koncertů: 

a) souhlasí s poskytnutím účelové dotace ve výši 139.000 Kč na provozování koncertů v cyklu 
Ševčíkovy hudební večery a Zámecké hudební léto pro koncertní sezonu 2014, předloženou o.s. 
Hudba bez hranic

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi městem Horažďovice a o.s. Hudba bez 
hranic a pověřuje starostu města podpisem

– za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ,  odbor PPŠK 

24. bere na vědomí návrh  o.s. Hudba bez hranic na realizaci osvětlení podia sálu hotelu Prácheň a 
zřizuje pracovní skupinu ve složení: předseda - Jan Buriánek, členové - Ak. mal. Petr Mika,  Bc. 
Martina Benešová,  zástupce o. s. Hudba bez hranic  k předložení návrhu řešení osvětlení a akustiky 
v secesním sálu v hotelu Prácheň – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  místostarosta města 

25. schvaluje darovací smlouvu s přílohou č. 1 o soupisu zapůjčeného majetku,  přílohou č. 2 „zásadami 
pro pracoviště obecních úřadů s rozšířenou působností pro přístup do správních evidencí“  a přílohou 
č. 3 pověření ministra vnitra v 5 vyhotoveních mezi Ministerstvem vnitra ČR a městem Horažďovice a 
pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor správní 

26. schvaluje zápis z jednání komise zaměstnavatele  ze dne 25.10.2013 týkající se náhrady škody, která 
vznikla na majetku firmy Telefonica Czech Republik, a.s. ve výši 15.014 Kč, tj schvaluje uhrazení
poloviny zjištěné škody ve výši 7.507 Kč z rozpočtu města  – za  realizaci  usnesení zodpovídá  
tajemnice MěÚ

27. schvaluje uzavření provozu Městského úřadu dne 31.12.2013, organizačních složek Městská 
knihovna a Technické služby dne 30 – 31.12.2013, organizační složky Aquapark dne 24.12.2013 –
25.12.2013 a 31.12.2013 – 01.01.2014 a organizační složky Městské muzeum ve dnech 23. –
31.12.2013 – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ

28. v organizačních záležitostech organizační složky Městské muzeum:  

a) schvaluje  ve smyslu  §  102 odstavec 2) písm. j)  zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění 
pozdějších předpisů navýšení počtu zaměstnanců organizační složky Městské muzeum  
s platností od 01.01.2014 o 0,25 úvazku zaměstnance s tím, že schvaluje celkový počet 
zaměstnanců organizační složky Městské muzeum – 3 odborní zaměstnanci + 0,25 obslužná 
profese 
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b) souhlasí s uzavřením dohody mimo pracovní poměr s Mgr. Hanou Smetanovou vzhledem k 
odborné erudici a dlouholeté znalosti problematiky muzejnictví a specifik Městského muzea 
Horažďovice v rozsahu 40 hodin v roce 2013 

c) souhlasí s uzavřením dohod mimo pracovní poměr v rozsahu na max. 300 hodin v období od 
01.01.2014 do 31.12.2014, zejména pro zpracování sbírky výtvarného umění  

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ a vedoucí organizační složky městské muzeum

29. v záležitosti kácení zeleně: 

a) schvaluje pokácení 1 ks javoru na p.č. 25 v parku Parkán v k. ú. Horažďovice

b) schvaluje pokácení 7 ks topolů a 5 náletových keřů na p. č. 130/1 před zahrádkami v Babíně vsi 
v k.ú. Babín u Horažďovic

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 

30.   v záležitosti údržby zeleně v parku Ostrov:

a) schvaluje provedení náhradní výsadby 10 ks stromů na p. č. 1083/1 v parku Ostrov v k. ú. 
Zářečí u Horažďovic

b) schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče Daniel Brunát, firma DANIMA, IČO: 733 83 937 na 
realizaci náhradní výsadby 10 ks stromů v parku Ostrov ve výši 42.289,50 Kč včetně DPH

c) schvaluje finanční krytí navýšených výdajů ve výši 42.289,50 Kč - na paragrafu Vzhled obce na 
položce 5169 bude řešeno rozpočtovým převodem z rozpočtové rezervy

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 

31. v záležitosti přesunu finančních prostředků, rozpočtových změn a navýšení rozpočtu organizační 
složky Technické služby: 

a) schvaluje rozpočtové opatření č. 38/2013

b) bere na vědomí snížení příjmů za prodej dřeva  z 2.300.000 Kč na 1.400.000 Kč

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 

32. schvaluje smlouvu o poskytování služeb a přílohu č. 1 k této smlouvě mezi městem Horažďovice a 
společností Naviga 4, s.r.o. týkající se zpracování žádosti o poskytnutí podpory z Operačního 
programu Životní prostředí na pořízení kompostérů pro občany a pověřuje starostu města podpisem –
za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor ŽP 

33. doporučuje ZM projednat a schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o vytvoření společného školského 
obvodu spádové školy mezi městem Horažďovice a obcemi Kalenice, Velký Bor, Svéradice, Budětice, 
Slatina, Kejnice, Hejná, Velké Hydčice, Malý Bor, Břežany, Nezamyslice, Střelské Hoštice, Oselce, 
Hradešice – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK 

34. v záležitosti nájmu nebytových prostor v čp. 11, 12, Mírové náměstí, Horažďovice: 

a) bere na vědomí že nájemní vztah uzavřený s Karlem Malým, IČ 69443483, nájemcem 
nebytových prostor v čp. 11 (zámecká restaurace - pizzerie), čp. 12 (garáž), Mírové náměstí, 
Horažďovice přechází na Danu Malou, ………………. s platností od 17.09.2013

b) schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25.02.2000, dodatek č. 3 k nájemní smlouvě 
ze dne 31.03.2008 a pověřuje starostu města podpisem

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

35. schvaluje Smlouvu o pracovnělékařských službách s obchodní společností ALFA PRAKTIK, s.r.o, 
Klatovy a městem Horažďovice,  jejímž předmětem  je zabezpečení pracovnělékařské služby (PLS) dle 
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá  tajemnice MěÚ  

36. v záležitosti městské knihovny:
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a) bere na vědomí vyjádření Lenky Šimonové k záležitosti rekonstrukce městské knihovny 

b) pověřuje paní Lenku Šimonovou  podáním návrhu na složení projektového týmu pro koncepční 
řešení knihovny  

c) souhlasí se zařazením částky na opravu podlah a údržbu prostor oddělení pro dospělé 
160.000 Kč do rozpočtu na rok 2014

– za realizaci usnesení zodpovídá vedoucí organizační složky městská knihovna 

37. v záležitosti akce „Agitka - úprava nároží ulic Strakonická – Plzeňská, Horažďovice“: 

a) schvaluje investiční záměr obnovení agitky dle studie MgA. Martina Kožnara a MgA. Pavla 
Svobody

b) schvaluje finanční odměnu ve výši 20.000 Kč pro MgA. Martina Kožnara a MgA. Pavla Svobodu 
za vypracování návrhu obnovy nároží za podmínky, že bude uzavřena smlouva o převodu 
autorských práv

c) přijala nabídku společnosti Atelier 25, s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4 na vypracování 
projektové dokumentace „Agitka - úprava nároží ulic Strakonická – Plzeňská, Horažďovice“ 
včetně výkonu inženýrské činnosti ve výši 119.000 Kč + DPH a výkonu autorského dozoru ve 
výši jednotkové ceny 1.400 Kč/jednání a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy

d) pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zařadit akci do rozpočtu na rok 2014

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

38. v záležitosti umístění rodinného domu :  

a) schvaluje umístění navrhované stavby rekreačního domu na pozemku p. č. 219/29, 219/30 a 
219/33 v k. ú. Horažďovice za podmínky, že bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní

b) doporučuje ZM projednat a schválit smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi městem 
Horažďovice (budoucí kupující) a manželi ………….. a ………. ………….., ……………., 
Horažďovice (budoucí prodávající)

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

39. revokuje usnesení 66. RM, bod 21 a dodatečně souhlasí se změnou  pohledu východní strany, jejímž 
předmětem je podepření balkonu zdí a schvaluje ukončení nájmu z pozemku parc. č. 2821/21 v k. ú. 
Horažďovice k 31.12.2013 za podmínky, že do 31.12.2013 budou splněny podmínky vyplývající ze 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 

40. v záležitosti akce  „Kulturní dům Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří“

a) schvaluje podání žádosti do Operačního programu životního prostředí na spolufinancování akce 
„Kulturní dům Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří“

b) pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje  a majetku města zařadit akci do rozpočtu města pro rok 
2014

c) pověřuje starostu města podpisem žádosti včetně příloh

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

41. v záležitosti  projektu „Prácheňské marionety - oživlá lidová kultura“ schvaluje: 

a) přijetí cenové nabídky ŠUMAVAPLAN, spol. s.r.o. projekční a inženýrské středisko  Krátká 98/III, 
Sušice ve výši 242.000 Kč včetně DPH na projekční a inženýrské činnosti konané v souvislosti 
s uvedeným záměrem v rozsahu 1. vypracování studie řešení; 2. zabezpečení projektové 
přípravy stavby pro stavební povolení (DSP); 3. zajištění stavebního povolení a schvaluje 
smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem
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b) přijetí cenové nabídky G-project, spol. s.r.o. ve výši 229.900 Kč včetně DPH na zpracování  
kompletní žádosti o dotaci (dotační titul ROP Jihozápad uzávěrka 20.12.2013) včetně příloh 
záměru a schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem

c) navýšení rozpočtu o 242.000 Kč v paragrafu 3315 činnost muzeí,  tj. schvaluje rozpočtové 
opatření č. 39/2013 úhradou z investiční rozpočtové rezervy a souhlasí se zařazením částky na 
zpracování  žádosti  o dotaci ve výši  229.900 Kč do rozpočtu roku 2014

d) zřízení projekčního týmu ve složení : projektový manažer: Mgr. Jan Šašek, členové: Mgr. Karel 
Zrůbek, Jan Buriánek, Bc. Martina Benešová, Jitka Vokatá, Ing. Marie Velková, Ak. mal. Petr 
Mika, Josef Chalupný, RNDr. Karel Maxa

doporučuje ZM  
a) schválit realizaci projektu  „Prácheňské marionety - oživlá lidová kultura“
b) schválit zajištění předfinancování a financování projektu  „Prácheňské marionety - oživlá lidová 

kultura“ uvolněním prostředků z rozpočtu města, a to ve výši cca 10.000.000 Kč  s podmínkou, 
že projekt bude realizován pouze v případě získání dotace z  Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad.

– za realizaci usnesení zodpovídá  organizační složka Městské muzeum 

42. v bytových záležitostech: 

a) bere na vědomí zápis z bytové komise ze dne 08.11.2013

b) schvaluje pronájem bytu č. .. (gars.), …………… , Horažďovice ………….. ………., …………..
s platností od 01.12.2013 na dobu určitou do 31.12.2014 za nájemné 30 Kč/m2. Nájemné bude 
valorizováno vždy k 01.07. běžného kalendářního roku o míru inflace indexu ceny stavebních 
prací roku předchozího

c) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. ., …………………, Horažďovice s ….......... 
……………….., …………………, Horažďovice k 30.11.2013 a schvaluje pronájem bytu č. .. 
(gars.), ………………. , Horažďovice ………….. …………, …………….. s platností od 01.12.2013
na dobu určitou do 31.12.2014. Nájemné bude valorizováno vždy k 01.07. běžného kalendářního 
roku o míru inflace indexu ceny stavebních prací roku předchozího

d) bere na vědomí, že výlučným nájemcem bytu č. .,  ……………….., Horažďovice po opuštění 
trvalé domácnosti manželkou ……. ……………… dne 01.11.2013 se stal ……….. ………………,, 
………………… , Horažďovice  (dle § 707 odst. 1 ve spojení s § 708 OZ) 

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

43. pověřuje starostu města  Mgr. Karla Zrůbka zastupováním Města Horažďovice  ve správním řízení ve 
věci proti vybudování úložiště  jaderného odpadu v lokalitě Březový potok  – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  starosta města 

44. v záležitosti adventního koncertu  schvaluje :

a) uspořádání adventního koncertu Pavla Šporcla a Pellant Collegia v kostele sv. Petra a Pavla 
v Horažďovicích dne 14.12.2013

b) výši vstupného na adventní koncert  – 195 Kč/ osoba

c) smlouvu o realizaci hudebního vystoupení mezi městem Horažďovice a agenturou RM 
Production

d) darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a Českou spořitelnou, a.s.  

e) smlouvu o reklamě mezi městem Horažďovice a společností Rumpold  - P, s.r.o.

– za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ,  odbor PPŠK 
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45. souhlasí s vedením objízdné trasy po zastavěném území města Horažďovice po dobu provádění 
stavby Oprava silnice III/02215 Střelskohoštická Lhota - Sedlo dle žádosti Pavla Bílka, Bezděkovská 
78, Strakonice v termínu od 16.11. do  21.11.2013 – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

46. ve věci jednání RM a ZM  schvaluje termíny

jednání RM : 02.12.2013 v 15:00 hod.
16.12.2013 v 15:00 hod.

jednání ZM 09.12.2013 v 17:00 hod. (MěÚ)

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




