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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 88.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného  
 dne  21.07.2014 

 
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 87. schůze  
RM ze dne 07.07.2014  

2. schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky s názvem 
„Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura“ zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění ve zjednodušeném podlimitním řízení, včetně příloh a seznam společností 
určených k obeslání, jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící komise – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá organizační složka Městské muzeum  

3. schvaluje smlouvu o podmínkách zřízení stavby „Kulturní dům Horažďovice, zateplení objektu, 
výměna oken a dveří“ mezi městem Horažďovice a …………… , …………, …………. – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace akce Domov pro 
seniory uzavřené se společností TECHNICO Opava, Hradecká 1576/51, Opava, jehož předmětem je 
změna termínu zhotovení projektové dokumentace – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

5. schvaluje stanovisko Města Horažďovice k železničnímu řádu pro rok 2014/2015: Město Horažďovice 
zásadně nesouhlasí se zrušením spojů č. 8900 a 8919. Spoj 8900 v 3:48 směr Nepomuk - Plzeň je 
jediným vhodným vlakovým spojem pro zaměstnance nastupující v Plzni na ranní směnu od 6 hod. 
Spoj 8919 ve 23:34 z Nepomuku (z Plzně ve 22:57) je využíván k návratu z odpolední směny a z 
kulturních a sportovních podniků. Vzhledem k tomu, že oba spoje obsluhuje jeden stroj, který místo 
depa v Horažďovicích by měl depo v Nepomuku, úspora vzniklá z tohoto omezení spojů bude 
minimální. Vedení Města Horažďovice považuje omezení spojů za krok přispívající ke snížení kvality 
života na venkově – za  realizaci  usnesení  zodpovídá starosta města  

6. ve věci jednání RM a ZM schvaluje termíny: 

  jednání RM : 28.07 2014 v 15:00 hod. 
      25.08.2014 v 15:00 hod. 
      15.09.2014 v 15:00 hod. 
      06.10.2014 v 15:00 hod.   
       

     jednání ZM :   22.09.2014 v 17:00 hod. – velká zasedací síň   

   
   

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

 

 

 

 

 


