
            Město Horažďovice  
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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.

 
4.  zasedání zastupitelstva města 

konané dne 28. 2. 2011  v 18  hod.  
           v Kulturním domě v Horažďovicích 
 

Usnesení 
 
Zastupitelstvo města Horažďovice: 
 
 
1. schvaluje program 4.  zasedání ZM  
 
2. určuje ověřovatele zápisu:  MUDr. Jan Jehlík, Mgr. Naděžda Chládková  
 
3. volí návrhovou komisi:  Ing. Miloslav Chlan,  Pavel Jánský 
 
4. schvaluje zápis a plnění usnesení z 3. zasedání ZM ze dne 20. 12. 2010  
 
5. schvaluje  činnost rady města za uplynulé období  
 
6. volí členy kontrolního výboru: Jan Koudelka, Eva Nelešovská, Anna Hájková, Václav Kožnar 
 
7. bere na vědomí zápis z finančního  výboru ze dne 2. 2. 2011 
 
8. schvaluje povinnost finančnímu a kontrolnímu výboru podat na každém zasedání ZM zprávu o 

činnosti za uplynulé období  
 
9. a) schvaluje   rozpočet města na rok 2011, tj. příjmy  126.627.380  Kč, výdaje 153.692.000  Kč, 

financování 27.064.620 Kč (dle přílohy) 
 

b) stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen 
stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů, změna 
v jednotlivých položkách výdajů v rámci paragrafů se povoluje 

c) zmocňuje Radu města Horažďovice k provádění rozpočtových opatření  

               - z investiční rezervy města na akce :   - Jímací území Ostrov – úprava vody  

       - Revitalizace sídliště Blatenská 

- Zateplení bytových domů II. etapa 

- Zateplení bytových domů III. etapa 

- ZŠ Blatenská sociální zařízení 

- Sanace vlhkého zdiva čp. 2-3 

- Multifunkční zařízení Veřechov 



 

 2 

- Kompostárna 

   -  z důvodů přijetí dotací a darů 

 - z důvodů placení daní  a  poplatků 

   -  ostatní v rozsahu max. 400.000 Kč v jednotlivém případě 

 
10. schvaluje protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných půjček z Fondu rozvoje 

bydlení města Horažďovice ze dne 18. 2. 2011,   tj.  
 

a) schvaluje poskytnutí půjčky ………………….. ve výši 50.000 Kč (4 roky,  úrok 3 %)  a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o půjčce 

b) schvaluje  poskytnutí půjčky Společenství pro dům čp. 931 – 932 Horažďovice, Palackého 
931, Horažďovice ve výši 100.000 Kč (5 let,  úrok 2%) a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy o půjčce 

  
11. v záležitosti poskytnutí daru  
 

a) schvaluje darovací smlouvu s dárcem J & T Banka a.s., se sídlem Pobřežní 297/14,  Praha 8  a 
obdarovaným městem Horažďovice na poskytnutí peněžního daru 25.000 Kč účelově 
určeného na podporu volnočasového klubu Dok pro neorganizovanou mládež 
v Horažďovicích  a pověřuje  starostu města  podpisem 

b) schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku  25.000 Kč organizaci Junák – svaz 
skautů a skautek ČR, středisko Prácheň Horažďovice, účelově určeného na podporu 
volnočasového klubu Dok pro neorganizovanou mládež v Horažďovicích  a pověřuje starostu 
města podpisem  

 
12. schvaluje finanční příspěvek 169.500 Kč  Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti 

území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou a pověřuje starostu města 
podpisem dodatku smlouvy  

 
13. v záležitosti akce „Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko č.1 Svaté Pole – č. 4 

Zářečí“:   
 

a) schvaluje koupi části p.č. 2408/3 o výměře  cca 60 m2 a části p.č. 1073/2 o výměře cca 123 m2 
v k.ú. Zářečí u Horažďovic za cenu 50 Kč/m2, schvaluje příslušnou smlouvu o budoucí  
smlouvě kupní mezi stranami město Horažďovice (budoucí kupující) a ………………, 
………………, …………………….., …………………………… (budoucí prodávající 
vedeni na LV č. 1689)  a pověřuje starostu města podpisem  

b) schvaluje koupi části p.č. 2408/1 o výměře cca 115 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic za cenu 50 
Kč/m2, schvaluje příslušnou smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi stranami město 
Horažďovice (budoucí kupující) a ……………., ……………………, ……………………….., 
……………………………, ……………………….. (budoucí prodávající vedeni na LV č. 
1760) a pověřuje starostu města podpisem  

c) schvaluje koupi části p.č. 1195/14 o výměře  cca 46 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic za cenu 50 
Kč/m2, schvaluje příslušnou smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi stranami město 
Horažďovice (budoucí kupující) a ………………………….. (budoucí prodávající) a 
pověřuje starostu města podpisem  

 
14. schvaluje odprodej  části p.č. 197 v k.ú. Horažďovice,   nově dle geometrického plánu č. 1264-

13/2011 p.č. 197/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 74 m2 v k.ú. Horažďovice,  za cenu 
200 Kč/m2 + poplatky s prodejem související  a schvaluje příslušnou kupní smlouvu mezi městem 
Horažďovice (prodávající)  a ………………….. (kupující) a pověřuje starostu města podpisem  
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15. schvaluje odprodej bytové jednotky č. 781/6 na st.p.č. 729 a 730 ulice Pod Vodojemem 
v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 576/10172 na společných částech domu a st.p.č. 729 
a 730 v k.ú. Horažďovice za cenu 443. 000 Kč, schvaluje příslušnou kupní smlouvu mezi městem 
Horažďovice (prodávající) a ……………………… (kupující) a pověřuje starostu města 
podpisem. Kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od schválení prodeje zastupitelstvem města a 
záloha ve výši 5.000 Kč na náklady spojené s prodejem bude zaplacena do 14-ti dnů od schválení 
prodeje zastupitelstvem města. 

 
16. schvaluje odprodej bytové jednotky č. 782/8 na st.p.č. 729 a 730 ulice Pod Vodojemem 

v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 383/10172 na společných částech domu a st.p.č. 729 
a 730 v k.ú. Horažďovice za cenu 272.000 Kč, schvaluje příslušnou kupní smlouvu mezi městem 
Horažďovice (prodávající) a ………………………….. (kupující) a pověřuje starostu města 
podpisem. Kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od schválení prodeje zastupitelstvem města a 
záloha ve výši 5.000 Kč na náklady spojené s prodejem bude zaplacena do 14-ti dnů od schválení 
prodeje zastupitelstvem města. 

 
17. schvaluje odprodej bytové jednotky č. 786/7 na st.p.č. 723 a 724 ulice Mayerova v Horažďovicích 

a spoluvlastnického podílu 514/8786 na společných částech domu a st.p.č. 723 a 724 v k.ú. 
Horažďovice za cenu 501.000 Kč, schvaluje příslušnou kupní smlouvu mezi městem 
Horažďovice (prodávající) a ………………… (kupující) a pověřuje starostu města podpisem. 
Kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od schválení prodeje zastupitelstvem města a záloha ve 
výši 5.000 Kč na náklady spojené s prodejem bude zaplacena do 14-ti dnů od schválení prodeje 
zastupitelstvem města.  

 
18. schvaluje odprodej bytové jednotky č. 877/11 na st.p.č. 1069/1 a 1069/2 Palackého ulice 

v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 353/12381 na společných částech domu a st.p.č. 
1069/1 a 1069/2 v k.ú. Horažďovice za cenu 401.000 Kč, schvaluje příslušnou kupní smlouvu 
mezi městem Horažďovice (prodávající) a ………………………… (kupující)   a pověřuje 
starostu města podpisem. Kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od schválení prodeje 
zastupitelstvem města a záloha ve výši 5.000 Kč na náklady spojené s prodejem bude zaplacena 
do 14-ti dnů od schválení prodeje zastupitelstvem města.  

 
19. schvaluje odprodej bytové jednotky č. 934/18 na st.p.č. 1185 a 1186 Palackého ulice 

v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 831/22180 na společných částech domu a st.p.č. 1185 
a 1186 v k.ú. Horažďovice za cenu 703.269 Kč, schvaluje příslušnou  kupní smlouvu mezi 
městem Horažďovice (prodávající) a ………………………… - SJM (kupující) a pověřuje 
starostu města podpisem. Kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od schválení prodeje 
zastupitelstvem města na účet číslo 19-0821898399/0800 vedený u České spořitelny a.s. Klatovy, 
VS 93418 a záloha ve výši 5.000 Kč na náklady spojené s prodejem bude zaplacena do 14-ti dnů 
od schválení prodeje zastupitelstvem města. 

 
20. schvaluje odprodej  bytové jednotky č. 930/12 na st.p.č. 1149 a 1150 Loretská ulice 

v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 608/14218 na společných částech domu a st.p.č. 1149 
a 1150 v k.ú. Horažďovice za cenu 526.000 Kč, schvaluje příslušnou  kupní smlouvu mezi 
městem Horažďovice (prodávající) a ……………………… (kupující) a pověřuje starostu města 
podpisem. Kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od schválení prodeje zastupitelstvem města  a 
záloha ve výši 5.000 Kč na náklady spojené s prodejem bude zaplacena do 14-ti dnů od schválení 
prodeje zastupitelstvem města. 

 
21. schvaluje odprodej bytové jednotky č. 782/2 na st.p.č. 729 a 730 ulice Pod Vodojemem 

v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 383/10172 na společných částech domu a st.p.č. 729 
a 730 v k.ú. Horažďovice za cenu 340.001 Kč, schvaluje příslušnou  kupní smlouvu mezi městem 
Horažďovice (prodávající) a …………………………… (kupující) a pověřuje starostu města 
podpisem. Kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od schválení prodeje zastupitelstvem města a 
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záloha ve výši 5.000 Kč na náklady spojené s prodejem bude zaplacena do 14-ti dnů od schválení 
prodeje zastupitelstvem města 

 
22. schvaluje Dodatek č. 4 k Zásadám postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku města 

Horažďovice 
 
23. odkládá rozhodnutí o  umístění zemědělské farmy na p.č. 35 PK v k.ú. Svaté Pole pro  

………………… do doby projednání s občany Svatého Pole za přítomnosti investora  
 
24. schvaluje ve smyslu ust. § 47, odst. 1 stavebního zákona jako určeného zastupitele pro zpracování 

územního plánu města Horažďovice Mgr. Karla Zrůbka  
 
25. v rámci projektu „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“:  
 

a) schvaluje podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 
13. kolo výzvy k projektu „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“  
s celkovými plánovanými výdaji  70.000.000 Kč 

b) schvaluje  realizaci projektu „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v 
Horažďovicích“    

c) schvaluje zajištění předfinancování  a financování projektu „Rekonstrukce a revitalizace 
Mírového náměstí v Horažďovicích“ uvolněním prostředků z rozpočtu města, a to ve výši 
70.000.000  Kč 

 
26. bere na vědomí Zprávu o činnosti  Komise k projednání přestupků města Horažďovice a rozbor 

přestupků a vymáhání pohledávek za rok 2010 (odbor správní) zpracovanou Františkem Křížem, 
předsedou Komise k projednávání přestupků  

 
27. vydává Zásady pro vydávání zpravodaje Horažďovický obzor  
 
28. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se mění vyhláška č. 4/2005, o pohybu psů a 

jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
  
 
 
 
 
 
 
        ………………………..                                                          ………………………….. 
 Mgr. Karel Zrůbek              Jan Buriánek  
    starosta města              místostarosta města  

 
 
        

  
 
 
 


