
            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.

 
 

5.  zasedání zastupitelstva m ěsta 
konané dne 28. 4. 2011  v 18  hod.  

ve velké zasedací síni M ěÚ  v Horažďovicích 
 

Usnesení  
 
Zastupitelstvo města Horažďovice: 
 
1. schvaluje program 5.  zasedání ZM  
 
2. určuje ověřovatele zápisu:  Mgr. Václav Jáchim, Ing. Josef  Řáha  
 
3. volí návrhovou komisi:  Miroslava Jordánová, Ondřej Brabec 
 
4. schvaluje zápis a plnění usnesení ze 4. zasedání ZM ze dne 28. 2. 2011 
 
5. schvaluje  činnost rady města za uplynulé období  
 
6. bere na v ědomí informaci o činnosti finančního výboru  
 
7. bere na v ědomí informaci o činnosti kontrolního výboru 
 
8. schvaluje  Závěrečný účet  města za rok 2010, tj. 
 

a) souhlasí  s celoročním hospodařením města  za rok 2010, a to bez výhrad 

b) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 
zpracovanou firmou ADU.CZ s.r.o. Malenice 

rozhodlo : 

c) převést zlepšený výsledek hospodaření z hospodářské činnosti za rok 2010 v celkové 
výši 9.437.275,21 Kč do rozpočtu města 

d) krýt ztrátu za rok 2010  příspěvkové organizace ZŠ Komenského ve výši  54.540,09 
Kč z jejího rezervního fondu 

e) krýt ztrátu za rok 2010  příspěvkové organizace ZŠ Blatenská ve výši 243.349,15 Kč 
 - z  jejího rezervního fondu ve výši 17.622,28 Kč 

  - navýšeným příspěvkem z rozpočtu města  na rok 2011 o 160.000 Kč 

 - z jejího předpokládaného zlepšeného výsledku hospodaření v roce 2011 ve   
výši 65.726,87 Kč  
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f) převést zlepšený výsledek hospodaření za rok 2010  příspěvkové organizace  
Křesťanská MŠ Jiřího z Poděbrad ve výši  2.359,71 Kč  do jejího rezervního fondu. 

g) ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010  příspěvkové organizace MŠ 
Loretská ve výši  83.317,19 Kč  krýt ztrátu za rok 2009 ve výši  59.624,25 Kč a do 
jejího rezervního fondu  převést 23.692,94 Kč  

 
9. schvaluje rozpočtovou změnu č. 1, tj. rozpočtová opatření 1 – 9/2011 
 
10. vzdává se práva, promíjí   nedobytnou pohledávku za dlužníkem ……………….– dlužné 

nájemné ve výši  26.288 Kč + úrok z prodlení ve výši  15 % z dlužné částky  od. 1. 1. 
1999  do zaplacení 

 
11. schvaluje  vyřazení hmotného investičního majetku v celkové  pořizovací ceně 4.737.534 

Kč 
 
12. schvaluje  novou dvousložkovou cenu vodného a stočného pro hospodářský rok 2011-

2012  
 

Kapacita vodoměru Pohyblivá složka Pevná složka 
   (Kč/m3) (Kč/vodoměr/rok)  
(m3/hod.) Celkem Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné 

2,5    660 395 265 
6,0    2 137 1 493 644 
10,0 46,97 21,82 25,15 4 323 3 242 1 081 
15,0    7 632 6 000 1 632 
55,0    49 243 43 147 6 096 

        
Cena stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů: (srážkové vody, studna)  
Cena 
1m3 

 ........... 26,06 Kč/m3    

  Pevná složka  0,91 Kč/m3  
  Pohyblivá složka  25,15 Kč/m3  
  Celkem   26,06 Kč/m3  

 Všechny ceny jsou uváděny bez DPH  

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

rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 20. 4. 2011,   tj.  
 

a) schvaluje  poskytnutí  půjčky  ………………………….. ve výši 100.000 Kč (5 let,  
úrok 2 %)  a pověřuje  starostu města podpisem smlouvy o půjčce 

b) schvaluje   poskytnutí  půjčky ……………………..… ve výši 100.000 Kč (4 roky,   
úrok 3 %) a pověřuje  starostu města podpisem smlouvy o půjčce 

  
14. schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky FK Horažďovice  o.s., Sportovní 1107, 

Horažďovice ve výši 100.000 Kč a dobou splatnosti 2 roky na dofinancování 
automatického závlahového systému a schvaluje   smlouvu o půjčce mezi městem 
Horažďovice (věřitel) a FK Horažďovice o.s., Sportovní 1107, Horažďovice (dlužník) a 
pověřuje starostu města podpisem   

 
15. schvaluje směnnou smlouvu mezi městem Horažďovice (prvá smluvní strana) a 

…………………….. (druhá smluvní strana) na směnu pozemku p.č. 783/1 lesní pozemek 
o výměře 5 417 m2 v k.ú. Komušín (ve vlastnictví …………….) za pozemek p.č. 1324 PK 
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o výměře 6 970 m2 v k.ú. Komušín (ve vlastnictví města Horažďovice), směna pozemků 
bude provedena bez finančního vyrovnání a pověřuje starostu města podpisem  

 
16. schvaluje odprodej bytové jednotky  č. 930/11 na st.p.č. 1149 a st.p.č. 1150 ulice 

Loretská v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 562/14218 na společných částech 
domu a st.p.č. 1149 a 1150  v k.ú. Horažďovice za cenu 520.000 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. bere na v ědomí  Smlouvu o převodu práv a  povinností vyplývajících ze smlouvy o 

budoucí smlouvě kupní k bytu č…., Na Vápence ……, Horažďovice z  ……………………. 
na ………………….. a …………………  

 
18. schvaluje  umístění ubytovacího objektu společnosti Kotiš, s.r.o., Na Křivce  905/33, 

Praha 10 na pozemcích p.č. 258/16 a PK 249 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic  
 
19. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se mění  OZV č. 5/2010  o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů  a OZV č. 6/2010  o místních poplatcích 

 
20. stanovuje zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do Městské policie s platností od 1. 

6. 2011 o 1 tj. stanovuje s platností od 1. 6. 2011 celkový počet zaměstnanců zařazených 
do městské policie -  4  zaměstnanci  

  
 
 
 
 
 
 
        ………………………..                                                          ………………………….. 
 Mgr. Karel Zrůbek              Jan Buriánek  
    starosta města              místostarosta města  

 
 
        

  
 
 
 
 


