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M Ě S T O    H O R A Ž Ď O V I C E 

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

11.  zasedání zastupitelstva města
      konané dne 09.05.2012  v 18  hod.

ve velké zasedací místnosti MěÚ v Horažďovicích  

Usnesení

Zastupitelstvo města Horažďovice:

1. určuje zapisovatele zápisu: Marcelu Kuldovou 

2. schvaluje program 11. zasedání ZM 

3. určuje ověřovatele zápisu: Pavla Jánského a Mgr. Václava Jáchima 

4. volí návrhovou komisi: MUDr. Jana Jehlíka a Karla Lukeše

5. schvaluje zápis a plnění usnesení z 10. zasedání ZM ze dne 29.02.2012

6. schvaluje  činnost rady města za uplynulé období

7.   bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru

8.   v záležitosti kontrolního výboru 

a) bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru s tím, že ve zprávě nezazněly 
informace a skutečnosti, ke kterým by se zastupitelé mohli vyjádřit

b) pověřuje kontrolní výbor k předložení zpráv o kontrolách k akcím: stavební úpravy 
bytu č. 3, v.čp. 68  a zateplení sídliště Blatenská

9. schvaluje plnění rozpočtu města k 31.03.2012

10. schvaluje 1. rozpočtovou změnu, tj. rozpočtová opatření 1-7/2012

11. schvaluje Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných půjček z Fondu rozvoje 
bydlení města Horažďovice ze dne 26.04.2012, tj.:

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

b) schvaluje poskytnutí půjčky …………….., ……………………, ……………….. ve výši 
30 tis. Kč (4 roky, 3 %) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o půjčce 
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c) schvaluje poskytnutí půjčky ………………….., …………………., ………………. ve výši 
100 tis. Kč (5 let, 3 %) a pověřuje starostu města podpisem  smlouvy o půjčce 

d) schvaluje poskytnutí půjčky ……………………,……………………….., ………………… 
ve výši 60 tis. Kč (4 roky, 2 %) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o půjčce 

e) schvaluje poskytnutí půjčky ………………., ………………., ………….. ve výši 50 tis. 
Kč (4 roky, 3 %) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o půjčce

12. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška 
4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní 
zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 

13. bere na vědomí dopis provozovatele Hotelu Zlatý Jelen ve věci vydání obecně závazné 
vyhlášky zakazující provoz heren 

14. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých 
je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno

15. schvaluje: 
a) prodej bytové jednotky č. 877/2 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 ……………. a 
……………, ………………  za cenu 320.000 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 

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

16.  schvaluje:
a) koupi pozemků p.č. 753/2 ostatní plocha neplodná půda o výměře 172 m2, p.č. 832/41 

ovocný sad o výměře 1 933 m2 , p.č. 832/95 orná půda o výměře 1 093 m2 v k.ú. 
Horažďovice od ……………….., ………………………, …………..za cenu 200 Kč/m2

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

17. schvaluje kapitolu Strategického plánu rozvoje města – SPRÁVA A ŘÍZENÍ MĚSTA 

18. schvaluje kapitolu Strategického plánu rozvoje města – PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST A 
SLUŽBY 

19. schvaluje kapitolu Strategického plánu rozvoje města – BYDLENÍ

20. schvaluje

a) odprodej dílu „o“ o výměře 25 m2 odděleného z p.č. 2821/34 a sloučeného do p.č. 
1148/7 v k.ú. Horažďovice za cenu 50 Kč/m2 a  poplatky s prodejem související

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

21. schvaluje

a) odprodej dílu „h“ o výměře 99 m2 odděleného z p.č. 2706/5, dílu „g“ o výměře 14 m2

odděleného z p.č. 849/5 a sloučeného do p.č. 2706/5 v k.ú. Horažďovice za cenu 50 
Kč/m2 a  poplatky s prodejem související 

b) smlouvu mezi městem Horažďovice a ………………….. a …………………., 
……………….., ………………… – SJM (kupující)  a pověřuje starostu města podpisem

22. schvaluje
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a) odprodej nově vzniklé p.č. 2706/19 zahrada o výměře 138 m2 v k.ú. Horažďovice za 
cenu 50 Kč/m2 a  poplatky s prodejem související

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

23. ve věci narovnání majetkových vztahů v Okružní ulici

a) město Horažďovice převádí …………………….. díl „p“ o výměře 86 m2 oddělený z p.č. 
2706/5, díl „r“ o výměře 15 m2 oddělený z p.č. 2821/34, sloučené do p.č. 2821/34 v k.ú. 
Horažďovice,  za cenu 50 Kč/m2 + poplatky s prodejem související

b) …………………… převádí městu Horažďovice nově vzniklou p.č. 1148/49 ost.plocha 
ostatní komunikace o výměře 6 m2 v k.ú. Horažďovice, za cenu 50 Kč/m2 + poplatky 
s prodejem související

c) schvaluje směnnou smlouvu mezi městem Horažďovice (druhá smluvní strana) a 
………………., …………………….., …………………… (prvá smluvní strana) a pověřuje 
starostu města podpisem 

24. ve věci narovnání majetkových vztahů v Okružní ulici

a) město Horažďovice převádí …………………………. díl „b“ o výměře 74 m2 oddělený 
z p.č. 2706/5 sloučené do p.č. 1148/10 v k.ú. Horažďovice vedené na LV č. 93 pro 
……………………,  za cenu 50 Kč/m2 + poplatky s prodejem související

b) ………………………. převádí městu Horažďovice díl „n“ o výměře 8 m2 oddělený z p.č. 
1148/10, díl „m“ o výměře 8 m2 oddělený ze st.p.č. 614, tyto díly jsou sloučeny k p.č. 
1148/2 v k.ú. Horažďovice  vedené na LV č. 1 pro město Horažďovice, za cenu 50 
Kč/m2 + poplatky s prodejem související

c) schvaluje směnnou smlouvu mezi městem Horažďovice (druhá smluvní strana) a 
……………………, …………………., …………………. (prvá smluvní strana) a pověřuje 
starostu města podpisem

25. ve věci narovnání majetkových vztahů v Okružní ulici

a) město Horažďovice převádí manželům ………………….. díl „e“ o výměře 89 m2

oddělený z p.č. 2706/5, díl „d“ o výměře 8 m2 oddělený z p.č. 849/5, díl „f“ o výměře 1 
m2 oddělený z p.č. 2821/33 sloučené do p.č. 1148/11 v k.ú. Horažďovice vedené na LV 
č. 751 pro manžele …..…………………, za cenu 50 Kč/m2 + poplatky s prodejem 
související

b) manželé ……………. převádí městu Horažďovice díl „l“ o výměře 0,45 m2 oddělený 
z p.č. 1148/11, díl „k“ o výměře 5 m2 oddělený ze st.p.č. 613, tyto díly jsou sloučeny 
k p.č. 1148/29 v k.ú. Horažďovice vedené na LV č. 1 pro město Horažďovice, za cenu 
50 Kč/m2 + poplatky s prodejem související

c) schvaluje směnnou smlouvu mezi městem Horažďovice (druhá smluvní strana) a 
manželi …………………, …………………., ………….. (prvá smluvní strana) a pověřuje 
starostu města podpisem

26. pověřuje radu města svolat rozšířené jednání v měsíci květnu za účelem určení postupu k
prodeji areálu „Grammer“

       …………………………..                                                        …………………………..
Mgr. Karel Zrůbek, v.r.                  Jan Buriánek, v.r. 

   starosta města              místostarosta města      




