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

7. zasedání zastupitelstva města
konané dne 26.09.2011 v 18 hod.
ve velké zasedací místnosti městského úřadu Horažďovice

Usnesení

Zastupitelstvo města Horažďovice:
1. určuje zapisovatele zápisu: Marcelu Kuldovou
2. schvaluje program 7. zasedání ZM
3. určuje ověřovatele zápisu: Mgr. Tomáš Pollak, Karel Lukeš
4. volí návrhovou komisi: Mgr. Naděžda Chládková, Mgr. Václav Jáchim
5. schvaluje zápis a plnění usnesení z 6. zasedání ZM ze dne 27.06.2011
6. schvaluje činnost rady města za uplynulé období
7. bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru
8. ukládá organizační složce Technické služby zpracovat 5-letý ekonomický výhled rozvoje
městských lesů
9. bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru
10. schvaluje plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů k 31.08.2011
11. schvaluje 3. rozpočtovou změnu, tj. rozpočtová opatření 22-34/2011
12. vzdává se práva a promíjí
nedobytnou
pohledávku za dlužníky ………………
a………………….. – úrok z prodlení a náklady řízení ve výši 20.872 Kč
13. vzdává se práva a promíjí nedobytnou pohledávku za dlužníkem ……………, nájemcem
nebytových prostor Husovo náměstí 148, Horažďovice, dlužné úhrady za plnění poskytovaná
s užíváním nebytových prostor v celkové výši 48.136 Kč

14. vzdává se práva a promíjí nedobytnou pohledávku za dlužníkem …………….., nájemcem
nebytových prostor Mírové náměstí 4, Horažďovice, dlužné nájemné a úhrady za plnění
poskytovaná s užíváním nebytových prostor v celkové výši 326.651 Kč
15. schvaluje :
a) prodej bytové jednotky č. 877/11 na st.p.č. 1069/1 a 1069/2 v k.ú. Horažďovice, ulice
Palackého v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 353/12381 na společných
částech domu 877 a 878 a st.p.č. 1069/1 a 1069/2 v k.ú. Horažďovice
…………………… za cenu 360.001 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
………………………… a pověřuje starostu města podpisem

(prodávající)

a

16. schvaluje
a) koupi pozemků p.č. 3104 ostatní plocha jiná plocha o výměře 302 m2, p.č. 3106 ostatní
plocha jiná plocha o výměře 95 m2 v k.ú. Horažďovice od České republiky – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14,
Plzeň za cenu 160.000 Kč
b) příslušnou kupní smlouvu mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, Plzeň (prodávající) a
městem Horažďovice (kupující) a pověřuje starostu města podpisem
17. schvaluje:
a) odprodej dílu „a“ o výměře 30 m2 odděleného z p.č. 809/1 a sloučeného do p.č. 801/3
v k.ú. Horažďovice ………………………. za cenu 300 Kč/m2 + poplatky s prodejem
související
b) příslušnou kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající)
………………………………. (kupující) a pověřuje starostu města podpisem

a

18. schvaluje :
a) odprodej dílu „a“ o výměře 270 m2 odděleného z p.č. 182 PK a sloučeného do p.č.
182/2 v k.ú. Komušín ………………………………. za cenu 120 Kč/m2 + poplatky
s prodejem související
b) příslušnou kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající)
…………………………. (kupující) a pověřuje starostu města podpisem

a

19. schvaluje :
a) odprodej pozemku p.č. 1389/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 345 m2
odděleného z p.č. 1389 PK v k.ú. Komušín ………………………………. za cenu 120
Kč/m2 + poplatky s prodejem související
b) příslušnou kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající)
……………………….. (kupující) a pověřuje starostu města podpisem

a

20. schvaluje :
a) odprodej pozemku p.č. 342/1 ostatní plocha neplodná půda o výměře 332 m2 v k.ú.
Horažďovická Lhota manželům …………….. a …………….., ……………………….. za
cenu 100 Kč/m2 + poplatky s prodejem související
b) příslušnou kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a …………. a
………………….., ………………… (kupující) a pověřuje starostu města podpisem
21. schvaluje:
a) převod pozemků p.č. 2694/24, 2694/25, 2694/26, 2694/27 v k.ú. Horažďovice
z vlastnictví ŘSD ČR do vlastnictví města Horažďovice a převod pozemku p.č. 153/6

v k.ú. Horažďovice z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví ŘSD ČR s tím, že
město Horažďovice uhradí rozdíl v cenách směňovaných pozemků ve výši 23.880 Kč
b) příslušnou směnnou smlouvu mezi městem Horažďovice a Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, Správa Plzeň, Hřímalého 37, Plzeň
a pověřuje starostu města podpisem
22. schvaluje dodatky ke smlouvám o budoucí smlouvě kupní mezi městem Horažďovice
(prodávající) a kupujícími: ………………………….. – p.č. 3117 ostatní plocha – jiná plocha o
výměře 410 m2 v k.ú. Horažďovice a manželi ………………… a ……………………,
…………………. – p.č. 3114 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 482 m2 v k.ú. Horažďovice
z důvodu provedené obnovy katastrálního operátu v k.ú. Horažďovice a pověřuje starostu
města podpisem
23. schvaluje dodatky ke smlouvám o budoucí smlouvě kupní mezi městem Horažďovice
(prodávající) a kupujícími: ………………………………… – prodej p.č. 2821/32 v k.ú.
Horažďovice a manželi …………………… a …………………….., ……………………………. –
prodej p.č. 2821/31 v k.ú. Horažďovice na prodloužení termínu pro podání žádosti o vydání
stavebního povolení (ohlášení) na stavbu rodinného domu do 31.12.2011
24. schvaluje dohodu o skončení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 21.07.2010
mezi městem Horažďovice (budoucí prodávající) a …………………….. (budoucí kupující) na
prodej pozemku p.č. 2821/22 ostatní plocha jiná plocha o výměře 313 m2 v k.ú. Horažďovice,
pro výstavbu řadového rodinného domu a pověřuje starostu podpisem
25. schvaluje :
a) odprodej pozemku p.č. 2821/22 ostatní plocha jiná plocha o výměře 313 m2 v k.ú.
Horažďovice ……………………………… za cenu 194.600 Kč
b) příslušnou smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi městem Horažďovice (budoucí
prodávající) a ………………………… (budoucí kupující) a pověřuje starostu města
podpisem
26. vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných
prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

………………………..
Mgr. Karel Zrůbek, v.r.
starosta města

…………………………..
Jan Buriánek, v.r.
místostarosta města

