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Město Horaž ďovice 
Usnesení  

z 84.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne  19.05.2014 

 
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 83. schůze  
RM ze dne 12.05.2014  

2. schvaluje  zadávací dokumentaci významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“ zadávanou dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v otevřeném řízení, včetně příloh a pověřuje starostu 
města podpisem výše uvedeného – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   

3. v záležitosti akce „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“ schvaluje : 

a) výpověď ze smlouvy o užívání veřejného prostranství uživateli Západočeskému konzumnímu 
družstvu Sušice, náměstí Svobody 135, Sušice 

b) výpověď ze smlouvy o užívání veřejného prostranství uživateli Rudolfu Hájkovi, Rybářská 448, 
Horažďovice 

c) výpověď z nájmu nájemci Vydavatelství MCU s.r.o., Soukenická 43, Český Krumlov 

d) dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a  Libuší 
Mužíkovou – Kulturní středisko, Peškova 731, Horažďovice (nájemce) 

e) dodatek č. 4 k dohodě o užívání majetku uzavřené mezi městem Horažďovice (vlastník) a 
 Pavlou Vaňkovou, Obránců míru 1258, Strakonice (uživatel) 

f) pověřuje starostu města podpisem výše uvedeného  

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

4. v záležitosti akce Horažďovice Předměstí – kanalizace – III. etapa a Horažďovice Předměstí – chodník:   

a) schvaluje  částečnou uzavírku silnice II/139 po dobu realizace staveb Horažďovice Předměstí – 
kanalizace – III. etapa a Horažďovice Předměstí – chodník 

b) schvaluje  úplnou uzavírku místních komunikací p. č. 2912/1, 2272/1 a 2277/19 v k.ú. 
Horažďovice 

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

5. rozhodla  o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Grand systém s.r.o., Humpolecká 254, Havlíčkův 
Brod, IČ: 28847504 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 „Výměna oken a dveří v čp. 12, 884, 885, 1062, 1063 Horažďovice“ s nabídkovou cenou 
1.933.183 Kč (+DPH), schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje  veřejnoprávní smlouvu stavby „Obnova parkánové zdi Horažďovice pod čp. 66, 67 - etapa 
III.“  mezi městem Horažďovice a MěÚ, Horažďovice, odborem výstavby a ÚP a pověřuje starostu 
města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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7. v bytových záležitostech:  

a) bere na v ědomí  zápis z bytové komise ze dne 06.05.2014 
 

b) schvaluje  pořadník uchazečů o obecní byt 
1) ………………….. 
2) …………………... 
3) …………………… 
4) …………………… 
5) …………………… 
6) …………………… 
7) …………………… 
8) …………………… 
9) …………………… 
10) …………………… 

 
c) schvaluje  pronájem bytu č. . (2+1),………………, Horažďovice  ………………., 

………………………, Horažďovice s platností od 01.06.2014 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 

 
d) schvaluje   pronájem bytu č. .. (2+1), ………………, Horažďovice ……………., 

…………………., ……………. s platností od 01.06.2014 na dobu určitou do 31.12.2014 za 
nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2014 ve výši 5,80 Kč/m2 

 
e) schvaluje  pronájem bytu č. .. (2+1), ……………., Horažďovice ………….. ………., 

…………………  s platností od 01.06.2014 na dobu určitou do 31.12.2014 za nájemné  
39,97 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2014 ve výši 5,80 Kč/m2 

 
f) schvaluje pronájem bytu č. .. (1+1), ……………, Horažďovice ……………, …………….  

s platností od 01.06.2014 na dobu určitou do 31.12.2015 za nájemné  39,97 Kč/m2  
 

g)       bere na v ědomí , že výlučným nájemcem bytu č. …, ……………….., Horažďovice se po 
úmrtí ………….. ……….  ………….. stala dle ust. § 2279, odst. 1) OZ manželka  ………..   
……………, ………………,  ………………… 

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

8. v organizačních záležitostech Městského úřadu Horažďovice souhlasí  s  jednorázovým navýšením 
počtu zaměstnanců,  uzavřením pracovního poměru na dobu určitou od 01.06.2014 do 06.11.2014 z 
důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti  ve  smyslu  §  102 odstavec 2) písm. j)  zákona č. 
128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů za podmínky dodržení schváleného rozpočtu – 
za  realizaci  usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

9. v záležitosti kácení zeleně bere na vědomí havarijní pokácení 1 ks jasanu na „starém“ hřbitově na p. č. 
186 v k. ú. Horažďovice  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka Technické služby  

10. v záležitosti archeologického výzkumu:  

a) schvaluje  smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(objednatel) a ZIP o.p.s. Tomanova 3-5, Plzeň (zhotovitel), jejímž předmětem je výkon 
archeologického výzkumu formou dohledu stavby „Obnova parkánové zdi Horažďovic pod čp. 66, 
67 – etapa III.“ za nabídkovou cenu 7.800 Kč (+ DPH)  a pověřuje starostu města podpisem 

b) schvaluje  přesun 9.438 Kč vč. DPH 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. 4 

 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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11. v záležitosti administrace projektu „Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura“:  

a) rozhodla  o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Šumavaplan, spol. s r.o., Újezd 19/409, Praha 
1, IČ: 49787454 na administrativní řízení projektu „Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura“ 
s nabídkovou cenou 150.000 Kč (+ DPH),  schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje 
starostu města podpisem 

b) schvaluje  přesun 181.500 Kč vč. DPH z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města 2014 
na akci „Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura“, který bude zahrnut do rozpočtového 
opatření č. 4 

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

12. schvaluje  rozpočtové opatření č.  4/2014  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

13. v záležitosti propagace Aquaparku Horažďovice: 

a) revokuje  usnesení z 82. jednání RM ze dne 23.4.2014, bod 36. a) 

b) 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  – za realizaci usnesení zodpovídá organizační 
složka Aquapark   

14. schvaluje  termíny jednání RM a ZM :  

  jednání RM    02.06.2014 v 15:00 hod 
      16.06.2014 v 15:00 hod.      
 . 
  jednání ZM   23.06.2014 v 17:00 hod. (velká zasedací místnost MěÚ)     
  
   
  

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

 
 
 
 
 
 


