
  

 

M Ě S T O    H O R A Ž Ď O V I C E  
 
 

 
Zveřejněna je upravená verze dokument ů z důvodu dodržení p řiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údaj ů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochran ě osobních 
údajů a o změně některých zákon ů, ve znění pozd ějších p ředpis ů. Plné znění je 
k nahlédnutí na M ěÚ.

 
6.  zasedání zastupitelstva m ěsta 

konané dne 27.06. 2011  v 18  hod. 
ve velké zasedací místnosti m ěstského ú řadu Horažďovice 

 
Usnesení  

 
Zastupitelstvo města Horažďovice: 
 
1. určuje zapisovatele zápisu: Marcelu Kuldovou  
 
2. schvaluje program 6. zasedání ZM  
 
3. určuje ověřovatele zápisu:  Jan Buriánek, Miroslava Jordánová  
 
4. volí návrhovou komisi:  RNDr. Karel Maxa, Ing. Miroslava Makrlíková 
 
5. schvaluje zápis a plnění usnesení z 5. zasedání ZM ze dne 28.04.2011  
 
6. schvaluje  činnost rady města za uplynulé období  
 
7. bere na v ědomí zprávu o činnosti finančního výboru 
 
8. bere na v ědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru  
 
9. pověřuje kontrolní výbor  provedením kontroly v tomto rozsahu: 

a) kontrola proinvestovaných finančních prostředků na opravu bytů v čp. 68, včetně 
seznamu poptávaných firem a soupisu rozsahu všech provedených prací 

b) fyzická kontrola opravených bytů (bytu) v čp. 68, s důrazem na kontrolu kvality 
provedených prací a kontrolu rozsahu provedených prací dle vyžádané dokumentace 

c) kontrola zápisu z výběrového řízení na Odbahnění vodní nádrže Boubín, s důrazem na 
seznam firem, které se výběrového řízení zúčastnily a porovnání jejich cenových 
nabídek 

d) kontrola smlouvy na rekonstrukci Okružní ulice a  s tím spojenou dokumentaci 
s důrazem na zajištění schůdnosti všech dotčených komunikací, pro tamní obyvatele, 
během prováděné rekonstrukce 

e) kontrola víceprací všech etap zateplení sídliště Blatenská 

f) kontrola zadání zakázky úprava „propagačního nároží“  
 
10. schvaluje plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů  k 31. 05. 2011  
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11. schvaluje 2. rozpočtovou změnu, tj. rozpočtová opatření 10-21/2011   
 
12. schvaluje Závěrečný účet DSO RADINA za r. 2010 – souhlasí s hospodařením za rok 2010, a 

to bez výhrad a bere na v ědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření zpracovanou Krajským 
úřadem Plzeňského kraje 

 
13.  k realizaci podprojektu  „Mechatronika do škol“ 

a) schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku 100 tis. Kč účelově určeného k podpoře 
realizace podprojektu pro základní a střední školství ve správním okrese Klatovy a 
Domažlice nazvaný  „Mechatronika do škol“  

b) schvaluje  příslušnou Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku  mezi Městem 
Horažďovice – poskytovatel a Okresní hospodářskou komorou Klatovy, nám. Míru 154, 
339 01 Klatovy – příjemce  a pověřuje  starostu města  podpisem 

14. schvaluje: 
a) odprodej pozemku p. č. 2759/14 ostatní plocha o výměře 47 m2 v k. ú. Horažďovice, 

…………………………………… za kupní cenu  200 Kč/m2 + poplatky s prodejem 
související 

b) příslušnou kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) 
………………………………….. (kupující) a pověřuje starostu města podpisem    

15. schvaluje : 
a) prodej bytové jednotky č. 877/6 na st.p.č. 1069/1 a 1069/2 v  k. ú. Horažďovice, ulice 

Palackého v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 600/12381 na společných 
částech domu 877 a 878 a st.p.č. 1069/1 a 1069/2 v k.ú. Horažďovice manželům 
………………………………………….. za cenu 700.000 Kč, s podmínkou, že 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   

b) příslušnou kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a manželi 
………………………………., Horažďovice (kupující) a pověřuje starostu města 
podpisem  

16. schvaluje : 
a) prodej bytové jednotky č. 789/7 na st.p.č. 727 a 728 v k. ú. Horažďovice, ulice Pod 

Vodojemem v Horažďovicích  a spoluvlastnického podílu 501/8802 na společných 
částech domu 789 a 790 a st.p.č. 727 a 728 v k.ú. Horažďovice 
………………………………………za cenu 466.666 Kč, s podmínkou, že 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   

b) příslušnou kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a 
…………………………………………….(kupující) a pověřuje starostu města podpisem  

 
17. ve věci převzetí činnosti školských příspěvkových organizací Plzeňského kraje    

a) schvaluje  převzetí činnosti Základní školy, Horažďovice, Blatenská 310 (IČ: 
70838585) zřizované Plzeňským krajem s účinností od 1. 1. 2012 s tím, že se toto 
pracoviště stane místem výkonu činnosti Základní školy Horažďovice, Blatenská ul. 
540, okres Klatovy, s podmínkou bezúplatného převodu movitého a nemovitého 
majetku  Plzeňského kraje čp. 310, a stp. č. 227/30 vše v  k.ú. Horažďovice 
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svěřeného Základní škole, Horažďovice, Blatenská 310 do vlastnictví Města 
Horažďovice ke dni převzetí vzdělávací činnosti 

b) schvaluje převzetí činnosti Základní umělecké školy, Horažďovice, Blatenská 310, 
okres Klatovy (IČ: 70838569) s účinností od 1. 1. 2012 s tím, že se toto pracoviště 
stane místem výkonu činnosti Základní školy Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres 
Klatovy, s podmínkou bezúplatného převodu movitého majetku Plzeňského kraje 
svěřeného Základní umělecké škole, Horažďovice, Blatenská 310, okres Klatovy do 
vlastnictví Města Horažďovice ke dni převzetí vzdělávací činnosti 

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


