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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 81.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného  
 dne  31.03.2014 

 
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 80. schůze  
RM ze dne 17.03.2014  

2. ve věci žádosti Vladimíra Mráze týkající se odprodeje pozemků p.č. 647/3 orná půda o výměře 162 m2, 
p.č. 672/5 orná půda o výměře 4 824 m2 v k.ú. Komušín a p.č. 354/1 lesní pozemek o výměře 12 736 
m2, p.č. 355 trvalý travní porost o výměře 10 916 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic ukládá MěÚ, odboru 
investic, rozvoje a majetku města svolat místní šetření za účasti členů RM, žadatele, zástupce 
organizační složky Technické služby – vedoucí, lesní na místě – za  realizaci  usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části p.č. 146/3 zahrada o výměře 40 m2 v k.ú. Veřechov 
mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a  manželi …………… a……….. ……….., …………… , 
(nájemci) za nájemné ve výši 3 Kč/m2, na dobu neurčitou s účinností od 01.04.2014 a tříměsíční 
výpovědní lhůtou a  pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. schvaluje pachtovní smlouvu na propachtování části pozemku st.p.č. 369/1 o výměře 195 m2 v k.ú.  
Horažďovice mezi městem Horažďovice (propachtovatel) a  …………. ………… , ……………….., 
…………….. (pachtýř) za pachtovné ve výši 3 Kč/m2, na dobu neurčitou s účinností od 01.04.2014 a 
šestiměsíční výpovědní lhůtou a  pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k akci „Horažďovice Předměstí – 
kanalizace – rozšíření řadů“ týkající se pozemku p.č. 1272/5 v k.ú. Horažďovice mezi společností 
České dráhy, a.s., Náměstí L. Svobody 1222, Praha 1 (budoucí povinný) a městem Horažďovice, 
Mírové náměstí 1, Horažďovice (budoucí oprávněný) a pověřuje starostu města podpisem – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy  o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o 
právu provést stavbu č. IV-12-0009428 k akci „Horažďovice předměstí, zahrádky – kNN“ mezi městem 
Horažďovice (budoucí povinný)  a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly 
zastoupenou na základě plné moci společností Elektrostav Strakonice, Písecká 283, Strakonice 
(budoucí oprávněná) s tím, že po ukončení akce budou povrchy předány zástupci Technických služeb 
města Horažďovice a  pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-0007627/1 k akci „Horažďovice, Předměstí 
p.č. 1248 – kNN“ mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (povinný) a společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností 
Elektrostav Strakonice s.r.o., Písecká 283, Strakonice (oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 
12.100 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene k akci „Horažďovice, hasičárna – optický kabel“ mezi 
městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (povinný) a společností Šumava Net s.r.o., 
Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice (oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 12.100 Kč včetně 
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DPH a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

9. souhlasí s uložením kabelů NN do pozemků města p. č. 35/1 vše v k. ú. Boubín dle žádosti ČEZ 
Distribuce, a.s. zastoupené společností SEG s.r.o., Skladová 4, Plzeň za podmínky, že skříň SS200 
bude umístěna na pozemku žadatele o připojení pozemku, bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene, povrchy budou obnoveny do původního stavu  a budou předány zástupci 
Technických služeb Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

10. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IV-12-0009249/VB/001 k akci Boubín, p.č. 85, p. Kovářík – kNN“ mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (budoucí povinný) a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, Děčín – Podmokly, zastoupené na základě plné moci společností MV Projekt Klatovy 
s.r.o., Šumavská 326, Klatovy (budoucí oprávněná) a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. souhlasí se záměrem „Management lučních společenstev v lokalitě Na Hrádku“  týkající se pozemku 
p.č. 2839 v k.ú. Horažďovice dle žádosti Domu dětí a mládeže, Zámek 11, Horažďovice v období cca 
květen – červenec 2014 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

12. schvaluje žádost manželů  ……………. , ………………, …………….. o souhlas se zásahem požárně 
nebezpečného prostoru novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 801/3 do pozemku města p. č. 
809/1 v k. ú. Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

13. schvaluje pronájem nebytového prostoru - garáže č. 1, Mírové náměstí 11,  Horažďovice …………….. 
……….., ………….. , ………………. na dobu neurčitou s platností od 01.04.2014 s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 300 Kč/m2/rok + DPH a bude valorizováno vždy 
k 01.01. běžného kalendářního roku o míru inflace roku předchozího, schvaluje příslušnou nájemní 
smlouvu a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

14. v bytových záležitostech: 

a) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č…, ………………, Horažďovice  s …………..  ……….., 
………………, ……………. k 30.04.2014 

b) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1),  ………………, Horažďovice (tzv. sociální byt) ………..   
………………….. , ……………., ……………. s platností od 01.04.2014 na dobu určitou do 
31.03.2016 za nájemné 39,97 Kč/m2 

c) schvaluje pronájem bytu č. … , ………….. , Horažďovice ……….. ………., ……………., ……….. 
s platností od 01.04.2014 na dobu určitou do 31.12.2014 za nájemné 39,97 Kč/m2  

d) schvaluje prodloužení nájmu bytu č. .., ……………. , Horažďovice (tzv. opakovaný pronájem) na 
dobu dvou let od 01.04.2014 do 31.03.2016 (ve smyslu usnesení RM č. 51/26 ze dne 
27.08.2008)  – nájemce ……. ………………. 

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

15. bere na vědomí Provozní řád motokrosového areálu MCC Horažďovice v AČR včetně akcí, které se 
budou konat v roce 2014 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

16. odmítá návrh změnového listu č. 6, předloženého společností BÖGL a KRÝSL, k.s, Pod Špitálem 
1452, Praha – Zbraslav RM z důvodů, že nebyla projednána předem technologie provádění a rozpočet 
obsahuje některé neprovedené práce a doporučuje uznat vícepráce zohledňující skutečně provedené 
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práce do maximální výše 50 % – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

17. schvaluje záměr propachtování pozemků p.č. 2941/2 o výměře 205 m2, p.č. 2949/3 o výměře 352 m2, 
části pozemků p.č. 2949/1 o výměře 14 452 m2, p.č. 2949/2 o výměře 142 m2, p.č. 2941/1 o výměře 
9 759 m2, p.č. 2979/1 o výměře 8 543 m2, p.č. 2935 o výměře 297 m2, p.č. 2912/1 o výměře 15 m2, p.č. 
2971/3 o výměře 713 m2, p.č. 2971/1 o výměře 6 999 m2, p.č. 3040/2 o výměře 1 384 m2, p.č. 3042 o 
výměře 4 689 m2, p.č. 2971/2 o výměře 432 m2, p.č. 2941/3 o výměře 162 m2, p.č. 2924 o výměře 
2 999 m2, p.č. 2865 o výměře 3 050 m2, p.č. 2892/1 o výměře 1 060 m2, p.č. 2892/2 o výměře 327 m2 
v k.ú. Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru 
propachtování – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

18. v záležitosti akce: „Obnova parkánové zdi Horažďovic pod čp. 66, 67 - etapa III.“: 

a) rozhodla o přijetí nabídky uchazeče STAFIS – KT s.r.o., Pačejov-Nádraží 74, Horažďovice, IČ: 
25219090 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané dle § 18 
obecné výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění 
s názvem „Obnova parkánové zdi Horažďovic pod čp. 66, 67 - etapa III.“ s nabídkovou cenou 
2.689.227 Kč bez DPH 

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

c) schvaluje přesun 3.253.965 Kč z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města 2014 na 
akci „Obnova parkánové zdi Horažďovic pod čp. 66, 67 - etapa III., který bude zahrnut do 
rozpočtového opatření č. 1/2014 

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

19. schvaluje hlavní inventarizační komisi pro kalendářní rok 2014 ve složení předseda Dana 
Havránková, členové Jan Buriánek, Alena Čáňová a 16 dílčích inventarizačních komisí pro kalendářní 
rok 2014 dle přílohy a pověřuje starostu města jejich jmenováním – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, finanční odbor  

20. schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 120.000 Kč Oblastní charitě Horažďovice 
na provoz sociální služby - Občanská poradna v roce 2014 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
finanční odbor  

21. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

22. v záležitosti užívávání veřejného prostranství:  

a) schvaluje smlouvu o užívání veřejného prostranství dle oddílu III Obecně závazné vyhlášky č. 
6/2010 o místních poplatcích mezi městem Horažďovice a panem Vlastimilem Lagronem 
k provozování pouťových atrakcí a pověřuje starostu města podpisem  

b) schvaluje smlouvu o užívání veřejného prostranství dle oddílu III Obecně závazné vyhlášky č. 
6/2010 o místních poplatcích mezi městem Horažďovice a panem Vlastimilem Lagronem 
k umístění stánků v době konání pouti a pověřuje starostu města podpisem  

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

23. bere na vědomí Souhrnnou inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku, závazků 
pohledávek města Horažďovice za rok 2013 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

24. schvaluje vyřazení hmotného investičního majetku – požárního dopravního vozidla na přepravu osob 
AVIA – 31 KP z důvodu nepotřebnosti – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, finančního odboru  

25. pověřuje ředitelky příspěvkových organizací - Mgr. Marcelu Šmrhovou, Mgr. Jaroslavu Šimkovou, Mgr. 
Alenu Průchovou a Mgr. Marii Sládkovou, aby v rámci Vnitřní směrnice č. 4/2014, upravující postup při 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, uzavíraly a podepisovaly smlouvy do celkové výše 
plnění v jednotlivém případě 50.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK  
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26. na základě žádosti ředitelky Křesťanské MŠ vyjadřuje předchozí souhlas k přijetí finančního daru od 
Lyckeby Culinar, a. s., Strakonická 946, Horažďovice ve výši 5.000 Kč, Lyckeby Amylex, a. s., 
Strakonická 946, Horažďovice ve výši 4.000 Kč, od firmy Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s. r. o., U Jatek 
127, Horažďovice ve výši 1.000 Kč na částečnou úhradu zpětného dataprojektoru – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

27. v záležitosti Křesťanské mateřské školy:  

a) souhlasí se stanovením závazného ukazatele ve finančním plánu rozpočtu Křesťanské MŠ na 
rok 2014 tak, že závazný ukazatel ve výši 17.000 Kč je stanoven na nákup notebooku 

b) schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku Křesťanské MŠ o 17.000 Kč úhradou z rozpočtové 
rezervy, které bude zahrnuto do rozpočtového opatření č. 1/2014 

 – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK  

28. v souvislosti s vyhlášením konkursu na místo ředitele ZŠ Horažďovice, Komenského ul. 211, okres 
Klatovy: 

a) jmenuje konkursní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na pracovní místo ředitele 
příspěvkové organizace v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisí v tomto složení: předseda – Mgr. Karel Zrůbek - 
zástupce zřizovatele, členové:  Jan Buriánek - zástupce zřizovatele, Mgr. Bedřiška Žufanová – 
zástupce Krajského úřadu Plzeňského kraje, Ing. Pavel Honzík – zástupce ČŠI,  Mgr. Vojtěch 
Herman - zástupce pedagogických pracovníků školy, Mgr. Michael Forman – zástupce školské 
rady, Mgr. Čestmír Kříž – odborník v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy (ředitel 
ZŠ Sušice, Lerchova ul.) 

b) pověřuje Bohuslavu Kodýdkovou, úřednici odboru PPŠK, funkcí tajemníka konkursní komise 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

29. v záležitosti akcí:  

a) schvaluje pořádání divadelního představení Tyjátru Horažďovice o.s. v přírodním areálu na 
Panské zahradě v termínu 13. a 14.06.2014 a další představení v termínu 27. a 28.06.2014, vždy 
v pozdějších večerních hodinách 

b) schvaluje konání akce Setkání skautů na Otavě ve dnech 04.-06.04.2014 v centru, přilehlých 
ulicích, Panské zahradě a parku Ostrov 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

30. souhlasí s konáním veřejné akce čtení Bible dne 16.04.2014 na náměstí a schvaluje poskytnutí 
připojení elektrické energie – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

31. rozhodla, že nově zřízená organizace Základní umělecká škola Horažďovice, příspěvková organizace 
vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

32. ve věci organizačních složek: 

a) schvaluje návrh darovací smlouvy a pověřuje vedoucího organizační složky Městské muzeum 
Mgr. Jana Šaška k uzavírání  a podepisování darovacích smluv mezi městem Horažďovice a 
dárcem ve prospěch organizační složky Městské muzeum  

b) pověřuje vedoucí organizační složky Městská knihovna Lenku Šimonovou k uzavírání a 
podepisování příkazních smluv mezi městem Horažďovice a dobrovolníkem vykonávajícím práci 
pro Městskou knihovnu Horažďovice 

 – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

33. bere na vědomí vnitřní směrnici č. 5/2014, kterou se stanoví limity mobilního volání – za realizaci 
usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

34. v záležitosti kácení zeleně:  
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a) bere na vědomí havarijní pokácení 2 ks topolů, 2 ks javorů a 1 ks vrby na p. č. 716/2 a 675 za 
vodárnou v parku Ostrov v k. ú. Velké Hydčice 

b) schvaluje pokácení ze zdravotních důvodů 3 ks vrby, 2 ks topolu, 2 ks jabloně a 1 ks dvoják 
kaštan u kaple Svatá Anna na p. č. 1740/4 v k. ú. Horažďovice a 203/1 v k. ú. Svaté Pole u 
Horažďovic 

c) schvaluje pokácení 4 ks jasanu, 3 ks smrku a 15 m2 křovin u kaple Svatá Anna na p. č. 1740/4 
v k. ú. Horažďovice a 203/1 v k. ú. Svaté Pole u Horažďovic 

d) schvaluje pokácení ze zdravotních důvodů 5 slivoní rostoucích v HD Předměstí na p. č. 1257/7 
v k. ú. Horažďovice 

e) neschvaluje pokácení ze zdravotních důvodů 1 ks javoru na p. č. 1148/48 v Okružní ulici u čp. 
1098 v k. ú. Horažďovice, nařizuje organizační složce TS prověřit možnost bezpečnostního 
řezu (redukce koruny), 

f) schvaluje pokácení 3 ks jasanů na p. č. 2396 u budoucí cyklostezky na „Mokré“ v  k. ú. Zářečí 
u Horažďovic 

 – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby –  

35. schvaluje žádost (příloha č. 1 této zprávy) zpracovanou v souladu s Pravidly poskytování dotací 
v rámci dotačního titulu Plzeňský kraj – Bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2014  (příloha č. 2 
této zprávy) v rozsahu popisu projektu  „Rozvoj a zdokonalení pracoviště bezpečnosti a krizového 
řízení  ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě Horažďovice a prohloubení pocitu bezpečí jeho 
obyvatel a návštěvníků“., tj  pořízení  technického vybavení a softwaru (viz. příloha č. 3 této zprávy) – 
za realizaci  usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

36. v záležitosti JPO :  

a) schvaluje podaní žádosti v rámci uvedeného dotačního titulu, tj. stať „Příspěvek na potřeby 
JSDHO“ pro jednotky města Horažďovice – JPO III SDH města Horažďovice, JPO V SDH 
Horažďovická Lhota, JPO V SDH Boubín a JPO V SDH Komušín. Dále podání žádosti v rámci 
uvedeného dotačního titulu, ale stať „Příspěvek na technické zhodnocení CAS (cisternový 
automobil stříkací) nebo VT (výškové techniky)“ a to na provedení technického zhodnocení VT 
JPO III SDH Horažďovice - vozidlo automobilový výsuvný žebřík IFA DL 30 

b) pověřuje starostu města podepisováním dokumentace a Františka Kříže, referenta bezpečnosti, 
OUI a krizového řízení, vedením dokumentace v souladu s právními předpisy 

 – za realizaci  usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

37. v záležitosti propagace Městského muzea Horažďovice na portálu www.kudyznudy.cz schvaluje 
uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Horažďovice a Českou centrálou turistického ruchu – 
Czech Tourism, která přinese zviditelnění Městského muzea Horažďovice na internetových stránkách 
www.kudyznudy.cz a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá organizační 
složka Městské muzeum  

38. schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000 Kč na provoz sociálních služeb 
v Horažďovicích: nízkoprahového zařízení Klub Dok pro děti a mládež a sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi v roce 2014 a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

39. schvaluje pravidla pro čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven 
zajišťovaných Městskou knihovnou Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Městská knihovna  

40. záležitosti změny dispozičního oprávnění k provádění řídící kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. 
schvaluje dispoziční oprávnění k provádění řídící kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. uvedené v 
dodatku č. 4, který doplňuje  přílohu č. 1 Směrnice č. 1/2009 o finanční kontrole z  25.02.2009 ve znění 
dodatku č. 1 z 01.12.2010, dodatku č. 2 z 16.04.2012 a dodatku č. 3 z 7.10.2013 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

http://www.kudyznudy.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
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41. schvaluje žádost o finanční podporu Plzeňského kraje v rámci projektu Plzeň – hlavní evropské město 
kultury 2015 na realizaci projektu  „Obnova vycházkové cesty ke glorietu  u Horažďovic“ – za realizaci 
usnesení zodpovídají předkladatelé  

42. ve věci projektu Živá Svatá Anna – společně pro lidi a krajinu souhlasí s realizací projektu za 
podmínek uvedených v důvodové zprávě,  tj. že projekt bude v souladu s platnou legislativou, budou 
doloženy souhlasy nájemců a vlastníků pozemků s umístěním mobiliářů, nesmí dojít ke kolizi 
s výstavbou cyklostezky, realizační projekt bude předložen k odsouhlasení zástupcům města. 
Podrobný seznam je uveden v důvodové zprávě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

43. v záležitosti změny části stavby SO 201 - lávka přes Mlýnský potok akce Otavská cyklostezka – úsek 
mikroregionu Prácheňsko č.1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí, etapa I.: 

a) schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Otavská cyklostezka – úsek 
v mikroregionu Prácheňsko č.1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí, etapa I.“ uzavřené se společností 
Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, Klatovy, jehož předmětem je změna rozsahu díla a snížení  
ceny o 293.322 Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem  

b) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 
Praha 5, IČ: 46678468 na zhotovení díla „Otavská cyklostezka – úsek v mikroregionu 
Prácheňsko č.1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí, etapa I. – SO 201 – Lávka přes Mlýnský potok (změna 
spodní stavby)“ s nabídkovou cenou ve výši 426.620 Kč + DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o 
dílo a pověřuje starostu města podpisem  

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

44. souhlasí s  bezplatnou výpůjčkou velké zasedací místnosti MěÚ Horažďovice Okresní správě 
sociálního zabezpečení Klatovy vždy 1. středu v měsíci počínaje 02.04.2014 v době 08:00-16:00 hod. 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

45. v návaznosti na usnesení č. 5/54 ze dne 10.01.2011 a v  souladu s odst. 2  písm. h)  § 102 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích: jmenuje členem příspěvkové komise: Ing. Marii Velkovou – vedoucí  
finančního odboru MěÚ a kulturní komise: Mgr. Jana Šaška – vedoucího městského muzea – za 
realizaci usnesení zodpovídá místostarosta města  

46. ve věci jednání RM schvaluje termíny 

  jednání RM : 23.04.2014 v 15:00 hod.  
      12.05.2014 v 15:00 hod. 
      02.06.2014 v 15:00 hod. 
      23.06.2014 v 15:00 hod.      
  
  
   
  

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

 

 

 


