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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 82.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného  
 dne  23.04.2014 

 
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 81. schůze  
RM ze dne 31.03.2014  

2. schvaluje výzvu k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Výměna oken a dveří v čp. 12, 884, 885, 1062, 1063 Horažďovice“ zadávanou dle § 18 obecné 
výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, včetně příloh, 
jmenuje členy hodnotící komise, schvaluje návrh společností určených k obeslání a pověřuje starostu 
města podpisem výše uvedeného – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   

3. schvaluje podání žádosti o dotaci do Operačního programu životního prostředí ČR na akci „Zateplení 
hasičské zbrojnice Horažďovice“ a pověřuje starostu města podpisem žádosti a jejích příloh – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. doporučuje ZM projednat a schválit směnu pozemku p.č. 3105 ostatní plocha jiná plocha o výměře 
158 m2 v k.ú. Horažďovice ve vlastnictví společnosti Pneuconex s.r.o., Podbabská 1112/13, Praha 6 – 
Bubeneč za pozemky ve vlastnictví města Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice p.č. 808/20 
ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 76 m2 oddělené z p.č. 808/4, p.č. 809/55 ostatní plocha 
ostatní komunikace o výměře 23 m2 oddělené z p.č. 809/52, p.č. 2730/25 ostatní plocha silnice o 
výměře 36 m2 oddělené z p.č. 2730/16 a p.č. 2730/24 vše v k.ú. Horažďovice a schválit směnnou 
smlouvu mezi společností Pneuconex s.r.o., Podbabská 1112/13, Praha 6 – Bubeneč (navrhovatel) a 
městem Horažďovice (akceptant) bez finančního vypořádání – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. doporučuje ZM projednat a schválit směnu pozemku p.č. 222/7 trvalý travní porost o výměře 391 m2 
odděleného z pozemku p.č. 222/3 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic ve vlastnictví manželů …………. za 
pozemky p.č. 191/21 ovocný sad o výměře 271 m2 oddělený z p.č. 191/3, p.č. 226/2 zahrada o výměře 
42 m2 oddělený z p.č. 226, p.č. 278/3 ostatní plocha jiná plocha o výměře 78 m2 oddělený z p.č. 278/1 
vše v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic a schválit směnnou smlouvu mezi manželi   ………..   a ………….. 
………………., ……………… a městem Horažďovice bez finančního vypořádání – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje záměr propachtování části pozemku p.č. 3075 trvalý travní porost o výměře 1 700 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  

7. v záležitosti propachtování pozemků p.č. 362/2 a p.č. 350/2 v k.ú. Babín u Horažďovic: schvaluje 
pacht pro Miluši Kolářovou, Babín 5 a pachtovní smlouvu mezi městem Horažďovice (propachtovatel) 
a Miluší Kolářovou, Babín 5 (pachtýř) za pachtovné ve výši 3.000 Kč/ha pozemku na dobu neurčitou 
s roční výpovědní lhůtou s účinností smlouvy od 01.05.2014 a pověřuje starostu města podpisem – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(objednatel) a společností VODOSPOL s.r.o., Otavská 169/IV, Klatovy  (zhotovitel), jejímž předmětem 
je vypracování projektové dokumentace stavby „Oprava vodních nádrží – Komušín, Třebomyslice“ za 
nabídkovou cenu 78.000 Kč (+ DPH), provedení související inženýrské činnosti výkonu autorského 
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dozoru stavby s jednotkovou cenou 350 Kč/hod + 1.000 Kč/cesta (+ DPH) a pověřuje starostu města 
podpisem  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

9. schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(objednatel) a Václavem Šímou, Čsla 949/II, Sušice (zhotovitel), jejímž předmětem je vypracování 
projektové dokumentace stavby „Rozšíření VO, Horažďovice“ za nabídkovou cenu 70.000 Kč 
(zhotovitel není plátce DPH), provedení související inženýrské činnosti výkonu autorského dozoru 
stavby s jednotkovou cenou 300 Kč/hod + 350 Kč/cesta (zhotovitel není plátce DPH) a pověřuje 
starostu města podpisem  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

10. schvaluje zvláštní užívání místní komunikace – chodníku na Mírovém náměstí v Horažďovicích 
v úseku dle doložené situace z důvodu zřízení předzahrádky u cukrárny v čp. 11 v termínu od 
01.05.2014 do 10.08.2014 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

11. schvaluje zvláštní užívání místní komunikace – parkoviště na p.č. 2694/9 v k.ú. Horažďovice, ulice 
Strakonická v Horažďovicích, v úseku dle doložené situace, z důvodu zřízení předzahrádky pro hosty 
„Hospody u Hlaváčků“ v termínu od 01.05.2014 do 30.09.2014 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje zvláštní užívání místní komunikace – chodníku na Mírovém náměstí v Horažďovicích, 
v úseku dle doložené situace, z důvodu umístění přenosného prodejního zařízení u prodejny 
květinářství v čp. 12 a umístění reklamního stojanu typu „A“ v termínu od 30.04.2014 do 10.08.2014 – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje zvláštní užívání místní komunikace v ulici Ševčíkova v Horažďovicích, v úseku dle doložené 
situace, z důvodu umístění přenosného prodejního zařízení u prodejny květinářství v čp. 26 do 
10.08.2014 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. schvaluje splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek s  …………..  a ……… ……………, nájemci 
bytu č. . , ……………… , Horažďovice  na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění 
poskytovaných s užíváním bytu a příslušného úroku z  prodlení a poplatku z  prodlení ve výši 1.000 
Kč/měsíc vždy k  25. dni běžného kalendářního měsíce, poprvé v dubnu 2014, zároveň bude placeno 
běžné měsíční nájemné bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

15. v záležitosti pronájmu nebytového prostoru:  

a) schvaluje pronájem nebytového prostoru - skladu v čp. 311, Blatenská ulice, Horažďovice 
(budova polikliniky) MUDr. Josefu Löffelmannovi, Kolinec ….. na dobu neurčitou s platností od 
01.05.2014 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 316,70 Kč/m2/rok a 
bude valorizováno vždy k 01.01. běžného kalendářního roku o míru inflace roku předchozího.  

b) schvaluje příslušnou nájemní smlouvu a pověřuje starostu města podpisem  

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

16. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .., ………………….., Horažďovice mezi 
městem Horažďovice a nájemcovým dědicem …………………..   ……………, bytem ………….., 
…………….  ke dni 30.04.2014 a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

17. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. ., ………………, Horažďovice mezi městem 
Horažďovice a vypravitelkou pohřbu …………… ………….., bytem ………………., ………….. ke dni 
30.04.2014 a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

18. v bytových záležitostech: 
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a) schvaluje pronájem bytu č. . (2+1), ………………. , Horažďovice …………. …………. , 
……………………., ………………  s platností od 01.05.2014 na dobu určitou do 31.12.2015 za 
nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2014 ve výši 5,80 Kč/m2 

b) schvaluje prodloužení nájmu bytu č. .., …….……. , Horažďovice (tzv. opakovaný pronájem) na 
dobu dvou let od 01.05.2014 do 30.04.2016 (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  

19. schvaluje příspěvky z rozpočtu města pro jednotlivé žadatele dle návrhu doporučeného příspěvkovou 
komisí přiloženého v příloze – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

20. bere na vědomí zápis z 20. jednání kulturní komise ze dne 19.03.2014 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

21. schvaluje poskytnutí prostor kostela sv. Jana Křtitele pro účely Letního koncertu dětských pěveckých 
sborů Poupata a Kvítek dne 03.06.2014 v čase od 08.00 – 20.00 hod. – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

22. neschvaluje zapůjčení „party stanu“  ………………. ,…………….. – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK  

23. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o přenechání nemovitosti k dočasnému užívání ze dne 
03.05.1991 se……….. ………… , …………………, Horažďovice ke dni 30.04.2014 a pověřuje starostu 
města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

24. schvaluje přípravu vyhlášení stavební uzávěry na území města Horažďovice (k.ú. Horažďovice a k.ú. 
Zářečí u Horažďovic) a to v těch částech města, které se v důsledku současně připravované změny 
záplavového území vodního toku Otava v ř. km 69,300 – 133,00 dostane z aktivní zóny do zóny 
pasivní a pověřuje MěÚ, odbor výstavby a územního plánování připravit podklady pro její projednání a 
toto projednání zajistit – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor výstavby a ÚP  

25. schvaluje podání žádosti do programu Podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu 
s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území 
Plzeňského kraje v roce 2014, vyhlášeného Radou Plzeňského kraje a pověřuje starostu města 
podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor 

26. schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

27. ve věci vyřazení majetku příspěvkových organizací: 

a) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení majetku 
ZŠ Blatenská v celkové pořizovací hodnotě 404.182 Kč, z toho samostatných movitých věcí 
v hodnotě 36.551 Kč, drobného dlouhodobého nehmotného majetku v hodnotě 36.272 Kč a 
drobného dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě 331.359 Kč 

b) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Komenského v celkové pořizovací hodnotě 115.364 Kč 

c) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení  drobného 
dlouhodobého hmotného majetku MŠ Loretská v celkové pořizovací hodnotě 34.521 Kč 

  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

28. v záležitosti konkurzního řízení:  

a) bere na vědomí návrh konkurzní komise na vyřazení uchazeče ………………  ………………., 
který nesplnil podmínky vyhlášeného konkurzního řízení 

b) schvaluje vyřazení uchazeče ……………, …………………… z konkurzního řízení na obsazení 
vedoucího pracovního místa ředitele Základní umělecké školy Horažďovice, příspěvková 
organizace z důvodu nesplnění podmínek pro výkon dané funkce stanovené zákonem č. 
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563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

29. na základě žádosti ředitelky Křesťanské MŠ vyjadřuje předchozí souhlas k přijetí finančního daru od 
……………… …………….., ……………… , ………………..  IČ: 72226838 ve výši 5.000 Kč a 
……………… ……………., ……………… ve výši 2.000 Kč na částečnou úhradu zpětného 
dataprojektoru – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

30. bere na vědomí souhrnné informace o realizaci projektu Městský úřad Horažďovice – profesionalita 
s lidskou tváří, reg. č.CZ.1.04/4.1.01/89.00036 spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR za období 01.02.2013 do 
31.01.2014 – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

31. nesouhlasí s  umístěním 2 ks zpomalovacích retardérů na místní komunikaci i.č. 56c-11 na p.p.č. 
1389/18 v k.ú. Komušín – za realizaci usnesení zodpovídá místostarosta města  

32. nesouhlasí s  poskytnutím finančního příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním 
pobytové sociální služby, Domova pro seniory v Blatné, občanům města Horažďovice – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

33. bere na vědomí zápis z jednání komise zástupců částí obce ze dne 26.03.2014 – za realizaci 
usnesení zodpovídá místostarosta města  

34. v záležitosti organizační složky Městské muzeum schvaluje plat vedoucímu organizační složky 
Městské muzeum dle přílohy č. 1 návrhu usnesení. Platový výměr nabývá účinnosti 01.05.2014 a je v 
souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění 
a s ustanovením § 102 odst. 2b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů – za 
realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

35. schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na dodávku a montáž středotlaké UV lampy  BEST UV AXL 
21500 za cenu 379.000 Kč + DPH firmy BAZENSERVIS, s.r.o. se sídlem Čapkova 538, Týniště nad 
Orlicí schvaluje příslušnou kupní smlouvu mezi městem Horažďovice a firmou  BAZENSERVIS, s.r.o. 
se sídlem Čapkova 538, Týniště nad Orlicí a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Aquapark  

36. v záležitosti propagace Aquaparku Horažďovice:  

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 krátkodobém partnerství mezi městem Horažďovice a FRED NURKS 
PROMOTION, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Biskupská 131/5, agentura je 
marketingovým zástupcem značky „BeBe Brumík“ na oboustranou propagaci AQUAPARKU  
Horažďovice a značky BeBe Brumík a pověřuje starostu města podpisem 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

37. schvaluje navýšení rozpočtu na projekty Městské knihovny Horažďovice Seniorům Dokořán 2014, 
Děti a čtení 2014 o 34 000 Kč  převodem z rozpočtové rezervy, které bude zahrnuto do rozpočtového 
opatření číslo 2 – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna  

38. schvaluje smlouvu o reklamě mezi městem Horažďovice a firmou Elika spol. s r.o. pro organizační 
složku Městská knihovna Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Městská knihovna  

39. v záležitosti kácení zeleně:  

a) schvaluje kácení ze zdravotních důvodů 1 ks jabloně na Loretě na p.č. 754/6 v k. ú. Horažďovice 
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b) schvaluje kácení 500 m2 křovin na účelové komunikaci p. č. 1389/18 v k. ú. Komušín  

 – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složky Technické služby  

40. schvaluje smlouvu o umístění a provozování kontejnerů společnosti ELEKTROWIN, a.s., jejímž 
předmětem je umístění a provozování 2 ks kontejnerů na místě zpětného odběru (ve sběrném dvoru) a 
pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP   

41. schvaluje přemístění stojanu s odkládací schránkou z Komenského ulice na pozemek p.č. 2756/5 
ostatní plocha zeleň v k.ú. Horažďovice (dle zákresu v mapě) pro Českou poštu, Region Západní 
Čechy, Solní 260/20, Plzeň – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   

42. souhlasí s uložením kabelů NN do pozemků města p. č. 2675/1 a 1768/10 vše v k. ú. Horažďovice dle 
žádosti ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené společností ProjektEL, s.r.o., Masarykova 436, Klatovy za 
podmínky, že bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, zpevněné 
povrchy budou obnoveny a budou předány zástupci Technických služeb Horažďovice – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

43. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti EP-12-0002217/1k akci „Horažďovice 
Předměstí, p 1361/1, vNN“ k pozemku p.č. 2979/1 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. 
Horažďovice mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1,  Horažďovice (strana povinná) a 
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci 
společností JH projekt s.r.o., Národních mučedníků 196, Klatovy (strana oprávněná) a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   

44. schvaluje výstrahu před výpovědí z nájmu bytu č. .. , ……………, Horažďovice nájemci  …………….  
………………. dle § 2291, odst. (3) občanského zákoníku a pověřuje starostu města podpisem – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

45. v záležitosti akce „Rekonstrukce kotelny Peškova ulice - změna zdroje vytápění“: 

a) rozhodla o přijetí nabídky společnosti D.I.M., s.r.o., A.Trägera 91, České Budějovice na 
zhotovení projektové dokumentace včetně výkonu inženýrské činnosti ve výši 70.500 Kč + DPH, 
schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem  

b) rozhodla o přijetí nabídky společnosti A-Z Energy Consult, s.r.o. Žižkova 12, České Budějovice 
dílo na zhotovení energetického auditu ve výši 25.600 Kč + DPH 

c) schvaluje přesun 116.281 Kč vč. DPH z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města 2014 
na akci „Rekonstrukce kotelny Peškova ulice - změna zdroje vytápění“, který bude zahrnut do 
rozpočtového opatření č. 2/2014 

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

46. schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(objednatel) a společností ŠAFINVEST, s.r.o., Kolárova 511, Písek (zhotovitel), jejímž předmětem je 
zhotovení stavby „Zřízení ÚT v domu čp. 755 – byt č. 1, čp. 759 – byt č. 6, čp.760 - byt č.2, čp.760 – 
byt č.5, čp. 764 – byt č.1 a čp. 768 – byt č.7“ za nabídkovou cenu 282.487 Kč bez DPH (+DPH) a 
pověřuje starostu města  podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   

47. v záležitosti akce „Rekonstrukce ústředního vytápění a kotelny v zámku – změna zdroje vytápění“: 

a) schvaluje přípravu realizace akce 

b) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky Vlastimila Šatry, Hejná 100, Horažďovice na zhotovení 
projektové dokumentace ve výši 205.000 Kč + DPH a výkonu autorského dozoru ve výši 
jednotkové ceny 400 Kč/hod + DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu 
města podpisem 
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c) rozhodla o přijetí nabídky společnosti A-Z Energy Consult, s.r.o. Žižkova 12, České Budějovice 
na zhotovení energetického auditu ve výši 25.600 Kč + DPH 

d) schvaluje přesun 280.000 Kč vč. DPH z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města 2014 
na akci „Rekonstrukce ústředního vytápění a kotelny v zámku - změna zdroje vytápění“, který 
bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 2/2014 

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

48. rozhodla o přijetí nabídky společnosti A-Z Energy Consult, s.r.o. Žižkova 12, České Budějovice na 
zhotovení energetického auditu stavby „Zateplení hasičské zbrojnice Horažďovice“ ve výši 26.300 Kč + 
DPH a schvaluje přesun 31.823 Kč vč. DPH z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města 2014 
na akci „Zateplení hasičské zbrojnice Horažďovice“, který bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 
2/2014 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

49. bere na vědomí znění návrhu omezení výstavby v zaplavitelných plochách vodního toku Otava v ř. km 
69,300 – 133,00 na území města Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

50. schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Horažďovice Předměstí – kanalizace“ 
uzavřené se společností  BÖGL a KRÝSL, k.s, Pod Špitálem 1452, Praha - Zbraslav, jehož předmětem 
je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 254.363 Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

51. ve věci jednání RM a ZM schvaluje termíny: 

  jednání RM : 12.05.2014 v 15:00 hod 
    19.05.2014 po skončení jednání ZM 

      02.06.2014 v 15:00 hod. 
      23.06.2014 v 15:00 hod.      
  
    jednání ZM: 19.05.2014 v 17:00 hod. – velká zasedací síň   
   
  
  
   
  

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

 

 

 

 


