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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 91.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného  
 dne  25.08.2014 

 
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 90. schůze  
RM ze dne 11.08.2014  

2. v záležitosti akce „Rekonstrukce obecního areálu, Horažďovická Lhota“: 

a) rozhodla o vyloučení uchazeče SPRINGS s.r.o., Husovo náměstí 140, Horažďovice, IČ: 
45359784 z účasti v zadávacím řízení 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 z důvodu neporovnatelnosti nabídky 

b) rozhodla o výběru nejvhodnější 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 nabídkovou cenou 3.427.982 Kč (+ DPH) a schvaluje příslušnou smlouvu o 
dílo  

c) schvaluje přesun 4.147.858 Kč vč. DPH z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města 
2014 na akci „Rekonstrukce obecního areálu, Horažďovická Lhota“, který bude zahrnut do 
rozpočtového opatření č. 12 

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

3. v záležitosti „Zateplení budovy TS“  – projektová příprava:  

a) rozhodla o přijetí nabídky Jiřího Urbánka, Hraniční 70, Strakonice na vypracování projektové 
dokumentace na akci „Zateplení budovy TS“, jejímž předmětem je vypracování projektové 
dokumentace stavebních úprav ve stupni pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby 
(DPS) včetně autorského dozoru ve výši 48.000 Kč + DPH za projektovou dokumentaci a 9.000 
Kč za autorský dozor při předpokladu 30 hodin a 10 cest a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo 

b) rozhodla o přijetí nabídky společnosti A-Z Energy Consult, s.r.o. Žižkova 12, České Budějovice 
na zhotovení energetického auditu ve výši 28.000 Kč + DPH 

c) schvaluje přesun částky 102.850 Kč vč. DPH z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu 
města 2014 na akci „Zateplení budovy TS“, který bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 12 

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

4. schvaluje dohodu o započtení pohledávek a závazků mezi městem Horažďovice a společností 
INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, České Budějovice, jejímž předmětem je zápočet smluvní pokuty za 
nedodržení termínů plnění při zpracování projektu pro provádění stavby „Rekonstrukce a revitalizace 
Mírového náměstí v Horažďovicích“ – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města   

5. ve věci „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí Horažďovice“:  

a) schvaluje příkazní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(příkazce) a INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, České Budějovice (příkazník), jejímž předmětem 
je výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí, Horažďovice“ 
za nabídkovou jednotkovou cenu 950 Kč/hod (+ DPH) a 1.500 Kč/cesta (+ DPH)  
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b) schvaluje přesun  64.130 Kč vč. DPH z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města 2014 
na akci „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí, Horažďovice“, který bude zahrnut do 
rozpočtového opatření č. 12 

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

6. ve věci „Demolice budovy  čp. 6 v části obce Veřechov“:  

a) neschvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(objednatel) a Stavební společností H a T, spol. s r.o., Komenského 373, Strakonice, IČ: 
45023522 (zhotovitel), jejímž předmětem je realizace stavebních prací akce „Demolice budovy 
čp. 6 v obci Veřechov“ s nabídkovou cenou 449.325 Kč (+ DPH) 

b) zrušuje poptávkové řízení na akci "Demolice budovy čp. 6 v části obce Veřechov" 

c) pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním nového poptávkového 
řízení na akci "Demolice budovy čp. 6 v části obce Veřechov" se zveřejněním na dobu minimálně 
10 pracovních dnů 

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

7. ve věci stavby „Horažďovice Předměstí – kanalizace“: 

a) projednala žádost občanů Horažďovic o vyřešení problémů s odvodem dešťových vod po 
obnově povrchu komunikace II/139 

b) pověřuje MěÚ, odbor investic a majetku města zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2015  investici, 
jejímž předmětem bude vybudování chodníku při komunikaci II/139 od úseku již realizovaného k 
nádraží  

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

8. schvaluje smlouvu o umístění zařízení VO na podpěrné body vedení NN v částech obce  Boubín a 
Veřechov mezi městem Horažďovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. bere na vědomí závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů k akci „Nová výrobní hala pro mokrou a 
práškovou lakovnu, Horažďovice“ – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   

10. schvaluje ukončení záměru prodeje pozemku p.č.  647/3 orná půda o výměře 162 m2 v k.ú. Komušín 
z důvodu nedoručení žádné nabídky – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města   

11. doporučuje ZM projednat a schválit směnu dílu „b“ o výměře 252 m2 z p.č. 361 v k.ú. Boubín (ve 
vlastnictví města Horažďovice) a sloučeného do nově vzniklé p.č. 185/10 v k.ú. Boubín (do vlastnictví 
manželů ……………). Převod dílu „e“ o výměře 252 m2 z p.č. 185/2 v k.ú. Boubín (ve vlastnictví 
manželů …………… ) a sloučeného k pozemku p.č. 361 v k.ú. Boubín (ve vlastnictví města 
Horažďovice) a směnnou smlouvu mezi manželi ………… a ……........ …………….., ……………. (prvá 
smluvní strana) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (druhá smluvní strana) bez 
finančního vyrovnání – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   

12. doporučuje ZM ve věci odkupu pozemku v k.ú. Horažďovice  projednat a schválit: 

a) odkup pozemku p.č. 2641 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 733 m2 v k.ú. 
Horažďovice za cenu 152.500 Kč + kolek v hodnotě 1.000 Kč od Lesů České republiky, s.p., 
Přemyslova 1106, Hradec Králové 

b) kupní smlouvu č. S 773/13/220 mezi Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec 
Králové (prodávající) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (kupující) 

 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   
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13. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské 
sítě k akci „Horažďovice, Třebomyslická ulice – optická síť“ mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 
1, Horažďovice (budoucí strana povinná) a společností Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, 
Horažďovice (budoucí strana oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH 
v zákonem stanovené sazbě – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   

14. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IV-12-0006072 k akci 
„Třebomyslice, 2 RD, VN, TS, NN“ 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 Contact elektro – Vítovec Miroslav, Projektování elektrických zařízení, 
Janovická 384/III, Klatovy (strana oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH 
v zákonem stanovené sazbě – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   

15. souhlasí s využitím pozemku p. č. 2464/2 v k.ú. Horažďovice (Mlýnský náhon)  společností EDOP 
s.r.o., Kapsova Lhota 17, Strakonice pro stavbu lešení podél obvodové zdi domu čp. 273 v Nábřežní 
ulici v Horažďovicích z důvodu opravy fasády za podmínek:  

a) v případě potřeby regulace vodního toku nutné v časovém předstihu min. 5 pracovních dnů 
informovat správce náhonu p. Staňka (tel.: 371 430 541, stanek@muhorazdovice.cz) 

b) stavba lešení či související pomocné práce nesmí ohrozit či poškodit manipulační zařízení 
vodního náhonu, nebo jinak omezovat manipulaci s tímto zařízením 

c) během prací nesmí dojít k ohrožení okolních staveb, pozemků, vzrostlé zeleně a kolemjdoucích,  
staveniště musí být dostatečně oploceno a zabezpečeno 

d) stavbou nesmí být znečišťována vodní plocha, okolí staveniště bude průběžně uklízeno a po 
dokončení prací bude veřejný pozemek v okolí staveniště vrácen do původního stavu, při 
známkách havarijního znečištění vody je zhotovitel povinen ihned upozornit hasičský záchranný 
sbor, správce povodí a správce náhonu 

e) stavbou nesmí být zásadně ovlivněn průtok vody mlýnským náhonem, stavebník je povinen 
v případě předpovědi možného vzniku kalamity (povodně,…atd.) neprodleně lešení odstranit 

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

16. schvaluje záměr propachtování p.č. 42 vodní plocha o výměře 1 363 m2 v k.ú. Třebomyslice u 
Horažďovic za účelem chovu ryb a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 
zveřejněním záměru propachtování – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   

17. schvaluje záměr propachtování p.č. 242 vodní plocha – rybník o výměře 1 618 m2 v k.ú. Třebomyslice 
u Horažďovic a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru 
propachtování – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

18. schvaluje náhradní výsadbu 7 ks třešně místo hrušně obecné na pozemku p.č. 752/3 v k.ú. 
Horažďovice v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí“ s tím, že budou splněny 
podmínky MěÚ, odboru životního prostředí – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města   

19. schvaluje nabídkové řízení na prodej bytové jednotky č. 933/10 Palackého ulice v Horažďovicích na 
st.p.č. 1185, st.p.č. 1186 a spoluvlastnického podílu 628/22180 na společných částech domu 933, 934 
a st.p.č. 1185, st.p.č. 1186 v k.ú. Horažďovice za minimální cenu 565.200 Kč, pověřuje MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

20. v rámci schválených Zásad postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice 
pro 2. etapu prodeje: 
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a) bere na vědomí výsledky předběžného průzkumu u nájemců bytů v čp. 535, 699, 700, 701 – 
702, 703, 704 – 705, 706, 707 – 708, 710 – 711, 712 – 713, 715 – 716, 717 – 718, 719 – 720, 
721 – 722, 783 – 784, 787 – 788, 839 – 842 v Horažďovicích 

b) neschvaluje prodej bytů pro nesplnění podmínek dle schválených zásad nájemcům v čp. 535, 
699, 700, 701 – 702, 703, 704 – 705, 706, 707 – 708, 710 – 711, 712 – 713, 715 – 716, 717 – 
718, 719 – 720, 721 – 722, 783 – 784, 787 – 788, 839 – 842 v Horažďovicích 

c) pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zasláním oznámení rozhodnutí RM všem 
nájemcům 

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

21. schvaluje pronájem   nebytových   prostor (prodejna)  o rozloze 12,5 m2  v čp. 70,  ulice Monsignora 
Fořta, Horažďovice  Rudolfu Hájkovi, Rybářská 488, Horažďovice za účelem provozování novinového 
stánku s platností  od 01.10.2014 na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 
500 Kč/m2/rok,  schvaluje příslušnou nájemní smlouvu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města   

22. bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v  čp. 757, Žižkova ulice,  Horažďovice 
(prodejna dětského zboží - bazar) podanou nájemcem Renatou Kopnickou, Velký Bor 32. Nájemní 
vztah skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty ke dni 31.10.2014 – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

23. schvaluje prodloužení  nájmů bytů  Nad Nemocnicí 1073 a  1074, Horažďovice  (tzv. opakovaný 
pronájem) na dobu dvou let od 01.09.2014 do 31.08.2016 (ve smyslu usnesení RM č. 51/26 ze dne 
27.08.2008)  těmto nájemcům: 

a) byt č. .., Nad Nemocnicí 1073, Horažďovice  - …………………  

b) byt č. .., Nad Nemocnicí 1073, Horažďovice - …………………. 

c) byt č. .., Nad Nemocnicí 1073,  Horažďovice - …………………. 

d) byt č. .., Nad Nemocnicí 1073, Horažďovice - …………………... 

e) byt č. .., Nad Nemocnicí 1074, Horažďovice - ………………….. 

f) byt č. .., Nad Nemocnicí 1074, Horažďovice  - ………………….. 

g) byt č. .., Nad Nemocnicí 1074, Horažďovice - ………………….. 

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

24. povoluje zvláštní užívání veřejného prostranství Agentuře 4PRO s.r.o., Komenského 29, 323 00 Plzeň 
– Bolevec za účelem umístění 4 ks předváděcích vozů, 1 ks nafukovacího stanu a 1 ks ozvučeného 
vozidla pro klienta Toyota Dolák FUN-POIN na Mírovém náměstí v Horažďovicích dne 24.09.2014. 
Poplatek bude vyměřen dle OZV 6/2010 o místních poplatcích – za  realizaci  usnesení  zodpovídá 
MěÚ, finanční odbor  

25. schvaluje  změnu složení povodňové komise města Horažďovice a to: 

a) místo zapisovatelky Markéty Bučokové jmenuje Jitku Chalupnou 

b) místo člena Blanky Jagrikové jmenuje Ing. Marii Velkovou 

c) místo člena Lucie Tyrpeklové jmenuje Marii Makovcovou 

d) místo člena Jána Troppa jmenuje Marcelu Benešovou 

      – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor výstavby a územního plánování   

26. doporučuje ZM schválit poskytnutí daru (darování movitého majetku) dle příloh tohoto usnesení 
v celkové současné hodnotě 225 380,50 Kč občanským sdružením takto: SDH Veřechov (IČ 
65579178) v hodnotě 67.490 Kč, SDH Třebomyslice (IČ 00426954) v hodnotě 96.178 Kč a SDH 
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Horažďovická Lhota (IČ 65579127) v hodnotě 61.712,50 Kč, schválit darovací smlouvy – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

27. v záležitosti kácení zeleně schvaluje :  

a) kácení ze zdravotních důvodů 1 ks vrby v Zářečské ulici u mlýna Brabec na p. č. 2398 v k. ú. 
Zářečí u Horažďovic 

b) kácení 7 ks borovic, muchovníků a smrků za garážemi na „Vápence“ na p. č. 1161/2 v k. ú. 
Horažďovice 

c) kácení ze zdravotních důvodů 1 ks višně v Žižkově ulici u č. p. 755 na p. č. 1156/18 v  k. ú. 
Horažďovice 

d) kácení ze zdravotních důvodů 1 ks lípy v MŠ Na Paloučku na p. č. 178/2 v k. ú. Horažďovice 

      – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

28. bere na vědomí vyjádření vydané jménem Města Horažďovice starostou města, adresované 
předsedovi Českého atletického svazu, v tomto znění: Souhlasíme s pořádáním MČR v přespolním 
běhu 21.03.2015 v našem městě Atletickým oddílem Horažďovice (ACCC). Byli jsme seznámeni s 
kandidaturou a smlouvou o pořádání – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

29. schvaluje zamítnutí žádosti p. …………. …………, …………….. o příspěvek na opravu poškozeného 
hrobního místa – konkrétně desky a pomníku, vzhledem k tomu, že město Horažďovice nezpůsobilo 
žádnou škodu. Za úder blesku město neodpovídá – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, správní 
odbor  

30. schvaluje smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4 kV pro objekt zámku mezi městem Horažďovice a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
Děčín a souhlasí s úhradou podílu na nákladech ve výši 11.500 Kč – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá organizační složka Městské muzeum  

31. schvaluje vyloučení uchazeče  Sušická stavební, s.r.o., Tichá 873, Sušice, IČO 00872938 z účasti v 
zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na výběr dodavatele stavebních 
prací na veřejné zakázce „Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura“ – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá organizační složka Městské muzeum   

32. schvaluje uzavření smluv na koordinátora Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci BOZP a Technický 
dozor investora TDI pro realizaci projektu  „Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura" s firmou 
Šumavaplan spol. s.r.o., Újezd 19/409,  Praha 1 – Malá Strana,  kontaktní adresa: Krátká 98/III,  
Sušice, IČ: 49787454, DIČ: CZ49787454 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá organizační složka 
Městské muzeum  

33. schvaluje výzvu k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na provedení záchranného 
archeologického výzkumu v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí 
v Horažďovicích“ zadávanou dle § 18 obecné výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, včetně příloh a  schvaluje návrh společností určených 
k obeslání – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

34. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče MEVA - CB, s.r.o., Hůrská 2635, České 
Budějovice, IČ 650 06 020 na dodávky kompostérů projektu "SEPARACE BIOODPADŮ VE MĚSTĚ 
HORAŽĎOVICE" s nabídkovou cenou 1.039.500 Kč (bez DPH). Schvaluje kupní smlouvu mezi 
městem Horažďovice a společností MEVA – CB, s.r.o., Hůrská 2635, České Budějovice  – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor ŽP   

35. souhlasí s programem koncertní sezóny 2015 – Ševčíkovy hudební večery (6. ročník) a Zámeckého 
hudebního léta (21. ročník) s tím, že  celkový příspěvek na koncertní sezónu 2015 z rozpočtu města 
nepřesáhne  částku 140.000 Kč – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

36. pověřuje vedoucího Odboru památkové péče, školství a kultury, ak. mal. Petra Miku, rozhodováním o 
způsobu používání loga města Horažďovice – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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37. v záležitosti akce „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“: 

a) rozhodla o vyloučení uchazeče „Společnost Mírové náměstí v Horažďovicích“ vedoucí 
společnosti HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice, IČ: 26068338 na základě 
ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 
předpisů z důvodu nepředložení - Bankovní záruky, závazného příslibu banky o vystavení 
bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek 

b) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, Klatovy, 
IČ: 45357307 na realizaci významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“ zadávané dle zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů s nabídkovou cenou 
36.603.538,08 Kč (+DPH) 

c) doporučuje ZM schválit příslušnou smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (objednatel) a spol. Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, Klatovy (zhotovitel) jejímž 
předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“ 

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

38. v záležitosti akce „Smuteční síň – rekonstrukce“: 

a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Stavební společnost  HaT, spol. s r.o., 
Komenského 373, Strakonice, IČ: 45023522 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 nabídkovou cenou 1.797.011 Kč (+DPH) a schvaluje 
příslušnou smlouvu o dílo  

b) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(objednatel) a spol. ZIP o.p.s. Tomanova 3-5, Plzeň (zhotovitel), jejímž předmětem je výkon 
archeologického výzkumu formou dohledu stavby za nabídkovou cenu 2.700 Kč (+ DPH) 

c) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(objednatel) a STA, projektový ateliér, v.o.s., Havlíčkova 247, Strakonice (zhotovitel), jejímž 
předmětem je výkon autorského dozoru stavby ve výši jednotkové ceny 550 Kč/hod  (+ DPH) za 
výkon a 400 Kč/cestu (+ DPH) za cestu 

d) schvaluje přesun 2.209.110 Kč vč. DPH z nespecifikované investiční rezervy rozpočtu města 
2014 na akci „Smuteční síň - rekonstrukce“, který bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 12 

– za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  – (5-0-0). 

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

40. bere na vědomí  Odpověď na připomínku k návrhu železničního jízdního řádu 2014/2015 od 
společnosti POVED s. r. o. Plzeň s tím, že RM nesouhlasí se zdůvodněním rušení spojů  vzhledem 
k problémům se zaměstnaností v regionu, kdy omezení spojů může znamenat znemožnění dojíždění 
do zaměstnání – za  realizaci  usnesení  zodpovídá starosta  města  

41. pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  zveřejněním záměru prodloužení nájmu 
klubovny tenisu na st.p.č. 210 v k.ú. Zářečí u Horažďovic a tenisových kurtů na pozemcích p.č. 1130/9 
a části p.č. 1130/11 v k.ú. Zářečí u Horažďovic – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města   

42. schvaluje záměr pronájmu části nebytových prostor o výměře 131,28 m2 pro výstavní prostory 
v přízemí domu čp. 11 na Mírovém náměstí v Horažďovicích na st.p.č. 1/1 v k.ú. Horažďovice a 
pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

43. na základě usnesení 90. jednání RM/bod 6 d)  schvaluje:  

a) dohodu o skončení nájmu bytu č. ..,  ……………. …………, Horažďovice s  ………. a ……… 
……………., ………………., Horažďovice k 31.08.2014 
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b) pronájem bytu č. .., …………….., Horažďovice  ……… a  ……  …………, ……………, 
Horažďovice s platností od 01.09.2014 na dobu určitou do 28.02.2015, za nájemné 39,97 Kč/m2 

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

44. ve věci jednání RM a ZM schvaluje termíny 

  jednání RM : 15.09.2014 v 15:00 hod. 
      06.10.2014 v 15:00 hod.   
    
 
 

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

 

 

 


