Město Horažďovice
Usnesení
z 90. jednání Rady města v Horažďovicích konaného
dne 11.08.2014
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 89. schůze
RM ze dne 28.07.2014
2. bere na vědomí vyúčtování Pečovatelské služby za 1. pololetí roku 2014 a přehled o činnosti střediska
Občanská poradna při Oblastní charitě Horažďovice za 1. pololetí roku 2014 – za realizaci usnesení
zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
3. v záležitosti telefonní ústředny v MŠ Loretská:
a) schvaluje zařazení do finančního plánu příspěvkové organizace MŠ Loretská pro rok 2014
částku na rozšíření telefonní ústředny ve výši 23.000 Kč a použití prostředků jejího rezervního
fondu ve výši 15.129,47 Kč na pokrytí výše uvedených nákladů
b) schvaluje úhradu částky, která chybí k pokrytí nákladů, ze zvýšených
organizace za „školné“

příjmů příspěvkové

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK
4. souhlasí s užíváním části nebytových prostor v MŠ Loretská a souhlasí s předloženou „Smlouvou o
užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi MŠ Loretská a Mgr. Kateřinou Pultovou
Štěpánky Jelínkové 152, Zadní Třebaň – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK
5. v záležitosti spolufinancování akcí BESIP schvaluje:
a) poskytnutí finančního příspěvku na zajištění provozu dětského dopravního hřiště pro dopravní
výuku a výcvik žáků ZŠ v působnosti MěÚ Horažďovice ve výši 10.000 Kč
b) smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Horažďovice a státní příspěvkovou
organizací – Centrum služeb pro silniční dopravu, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 a
pověřuje starostu města podpisem
c) zahrnout do rozpočtu na rok 2015 částku 10.000 Kč na aktivity BESIP pro základní školy
v působnosti MěÚ Horažďovice
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK
6. v bytových záležitostech:
a) schvaluje pronájem bytu č. :: (1+1), ……………….. , Horažďovice - DPS manželům
………………. a ……………. ………., ………………………... s platností od 01.09.2014 na
dobu určitou do 31.12.2015 za nájemné 30 Kč/m2
b) schvaluje dohodu o skončení nájmu bytu č. .. (gars.), …………………, Horažďovice s ………..
……………, ………….. , ………….. k 31.08.2014
c) schvaluje dle Čl. 6 Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví Města Horažďovice pronájem bytu č.
. .. (gars.), ………………., Horažďovice………………….. , …………….. s platností od 01.09.2014
na dobu určitou do 30.06.2015
d) schvaluje přidělení náhradního bytu manželům …………………
za byt v čp. …,
…………………., ………………………. , který je nevyhovující z důvodu nedostatečné velikosti a
trvalé přítomnosti plísně
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– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty a MěÚ, odbor investic, rozvoje
a majetku města
7. v záležitosti energetického využití Mlýnského náhonu v Horažďovicích:
a) bere na vědomí "Energetickou studii pro město Horažďovice" týkající se využití
hydroenergetického potenciálu Mlýnského náhonu, vypracovanou firmou budweis energo Ing.
Pavel Krabec
b) schvaluje objednávku studie proveditelnosti MVE Park firmě budweis energo Ing. Pavel Krabec
za částku 35.000 Kč bez DPH (42.350 vč. DPH) s tím že studie bude obsahovat část společnou
pro všechna uvažovaná díla (5xMVE), bude řešit společnou regulaci všech MVE, bude řešit
dopad na životní prostředí včetně hlukové zátěže a vyjádření relevantních aktérů k zamýšlené
úpravě manipulačního řádu
c) schvaluje objednávku studie proveditelnosti MVE Horažďovice firmě budweis energo Ing. Pavel
Krabec za částku 35.000 Kč bez DPH (42.350 vč. DPH), s tím že studie bude obsahovat část
společnou pro všechna uvažovaná díla (5xMVE), bude řešit společnou regulaci všech MVE,
bude řešit dopad na životní prostředí včetně hlukové zátěže a vyjádření relevantních aktérů
k zamýšlené úpravě manipulačního řádu
d) schvaluje postup: 1. zadání studie proveditelnosti s vyjádřením MěÚ, odboru investic, rozvoje a
majetku města, MěÚ, odboru ŽP a Povodí Vltavy, 2. projednání studie proveditelnosti v RM, 3.
projednání studie proveditelnosti v ZM a schválení/neschválení záměru na využití
hydroenergetického potenciálu Mlýnského náhonu Městem Horažďovice
e) schvaluje rozpočtové opatření č. 11, kterým se z investiční rezervy přesouvá 84,7 tis. Kč na 2
studie proveditelnosti MVE
– za realizaci usnesení zodpovídá starosta města
8. zrušuje na základě § 84 odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění vyhlášenou podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
POŽÁRNÍ VÝŠKOVÉ TECHNIKY – typ IFA W 50L/DL 30. Kabina a podvozek vozidla – dodání nových,
nástavba – repase stávající žebříkové sady“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení a
pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty
9. schvaluje zadávací dokumentaci a podání výzvy pro zadání veřejné zakázky na zjednodušené
podlimitním řízení „TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ POŽÁRNÍ VÝŠKOVÉ TECHNIKY – typ IFA W 50L/DL
30. Kabina a podvozek vozidla – výměna za nové, nástavba – repase stávající žebříkové sady“ včetně
příloh (Výzva pro zadání veřejné zakázky, Krycí list zakázky, Čestné prohlášení - způsobilost technická
Čestné prohlášení - způsobilost ekonomická, Prohlášení k subdodavatelům, Smlouva o dílo,
Technická specifikace zakázky, Tabulka rozpočtu) a dále výběr oslovených subjektů a složení komise
pro otevírání obálek a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ,
odbor kanceláře starosty
10. schvaluje podání žádosti o změnu dopravního značení (obytné zóny) v oblasti ulic Josefa Pavla –
Okružní na MěÚ, odbor dopravy a silničního hospodářství – za realizaci usnesení zodpovídá starosta
města
11. ve věci jednání RM a ZM schvaluje termíny
jednání RM : 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.
starosta města

Jan Buriánek, v.r.
místostarosta města
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