Město Horažďovice

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. Plné znění je k nahlédnutí na MěÚ.

3. zasedání zastupitelstva města
konané dne 20. 12. 2010 v 18 hod.
v Kulturním domě v Horažďovicích

Usnesení
Zastupitelstvo města Horažďovice:

1. určuje zapisovatele zápisu: Marcelu Kuldovou
2. schvaluje program 3. zasedání ZM
3. určuje ověřovatele zápisu: Stanislav Sekyra, Ing. Michael Forman
4. volí návrhovou komisi: Daniel Martínek, Karel Lukeš
5. schvaluje zápis a plnění usnesení z 2. zasedání ZM ze dne 29. 11. 2010
6. schvaluje činnost rady města za uplynulé období
7. schvaluje plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů k 30. 11. 2010
8. schvaluje 3. rozpočtovou změnu, tj. rozpočtová opatření 36 – 58/2010
9. schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2011: Město Horažďovice bude hradit pouze
platby základních provozních výdajů nutných k zajištění plynulosti hospodaření města, jeho
organizačních složek a příspěvkových organizací, a výdajů, které jsou smluvně podloženy a
smlouvy byly projednány v radě města nebo zastupitelstvu města
10. schvaluje rozpočet dobrovolného svazku obcí Radina na rok 2011, tj. příjmy 305 tis. Kč, výdaje
305 tis. Kč
11. schvaluje obnovení kontokorentního úvěru 7 mil. Kč se splatností jednoho roku od podpisu
smlouvy o úvěru u České spořitelny, a.s. a zajištění tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy
města
12. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu

13. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
14. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místních poplatcích
15. schvaluje prodej bytové jednotky č. 782/5 na st.p.č. 729 a 730 ulice pod Vodojemem
v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 371/10172 na společných částech domu a st.p.č. 729
a 730 v k.ú. Horažďovice za cenu 500.001 Kč, schvaluje příslušnou kupní smlouvu mezi městem
Horažďovice (prodávající) a
…………………………. (kupující) a pověřuje starostu města
podpisem. Kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od rozhodnutí ZM a záloha ve výši 5.000 Kč
bude zaplacena do 14 dnů od schválení prodeje ZM
16. schvaluje prodej bytové jednotky č. 878/7 na st.p.č. 1069/1 a 1069/2 ulice Palackého
v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 600/12381 na společných částech domu a st.p.č.
1069/1 a 1069/2 v k.ú. Horažďovice za cenu 551.999 Kč, schvaluje příslušnou kupní smlouvu
mezi městem Horažďovice (prodávající) a …………………… (kupující) a pověřuje starostu
města podpisem. Kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od rozhodnutí ZM a záloha ve výši
5.000 Kč bude zaplacena do 14 dnů od schválení prodeje ZM
17. schvaluje prodej části p.č. 1192/13 – nově dle geometrického plánu č. 241-105/2010 p.č. 1192/17
trvalý travní porost o výměře 204 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic za cenu 100 Kč/m2 + poplatky
s prodejem související, schvaluje příslušnou kupní smlouvu mezi městem Horažďovice
(prodávající) a manželi ……………………. do SJM (kupující) a pověřuje starostu města
podpisem
18. pověřuje radu města k vyřízení podnětu ………………………. obsahující výzvu k řešení
neoprávněného užívání části pozemků v k.ú. Zářečí u Horažďovic a případné budoucí změny
využití pozemků v územním plánu města s tím, že rada města před projednáním předá záležitost
k vyjádření ustanovené pracovní skupině pro posouzení současné podoby územního plánu
19. v souladu s ustanovením § 84, odst.2, písm. n) a § 77 odst. 3 b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením vlády č.37/2003, ve znění pozdějších
předpisů schvaluje výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města a
ostatním předsedům a členům výborů a komisí podle přiložené tabulky s platností od 1. ledna
2011 s tím, že odměny budou poskytnuty až do výše souhrnu odměn dle zastávaných funkcí. U
předsedů a členů výborů a komisí je odměna vázána k počtu měsíců, kdy výbor nebo komise
vykáže činnost, a tato činnost bude průkazně doložena
20. volí finanční výbor ve složení: předseda Ing. Miroslava Makrlíková, členové: Vladimír Cvach,
Daniel Martínek, Ing. Miloslav Chlan, Ing. Marie Hůlová

………………………..
Mgr. Karel Zrůbek
starosta města

…………………………..
Jan Buriánek
místostarosta města

