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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

12.  zasedání zastupitelstva města
    konané dne 18.06.2012  v 18.00  hod.

ve velké zasedací místnosti MěÚ v Horažďovicích  

Usnesení

Zastupitelstvo města Horažďovice:

1. určuje zapisovatele zápisu: Marcelu Kuldovou 

2. schvaluje program 12. zasedání ZM 

3. určuje ověřovatele zápisu: Mgr. Tomáše Pollaka a Miroslavu Jordánovou 

4. volí návrhovou komisi: Ing. Miloslava Chlana a Ing. Josefa Řáhu 

5. schvaluje zápis a plnění usnesení z 11. zasedání ZM ze dne 09.05.2012

6. schvaluje  činnost rady města za uplynulé období

7.   bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru

8.   bere na vědomí zprávy o činnosti kontrolního výboru o kontrolách k akcím:

a) rekonstrukce bytu č. 3, Plzeňská čp. 68, Horažďovice

b) kontrola víceprací všech etap zateplení sídliště Blatenská 

9. schvaluje závěrečný účet města za rok 2011, tj. 

a) souhlasí s celoročním hospodařením města  za rok 2011,  a to bez výhrad

b) bere na vědomí  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011
zpracovanou firmou ADU.CZ s.r.o. Malenice

rozhodlo: 

c) převést zlepšený výsledek hospodaření z hospodářské činnosti za rok 2011 v celkové 
výši 10.178.945,23 Kč do rozpočtu města

d) převést zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011  příspěvkové organizace ZŠ 
Komenského ve výši  200.122,33 Kč do jejího rezervního fondu

e) převést zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011  příspěvkové organizace ZŠ 
Blatenská ve výši 358.479,22 Kč do  jejího rezervního fondu a krýt ztrátu 225.726,87 
Kč roku 2010 z rezervního fondu
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f) převést zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011  příspěvkové organizace  
Křesťanská MŠ Jiřího z Poděbrad ve výši  25.244,29 Kč  do jejího rezervního fondu

g) převést zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011  příspěvkové organizace MŠ 
Loretská ve výši  19.692,62 Kč  do jejího rezervního fondu

10. schvaluje závěrečný účet DSO Radina za rok 2011, tj.  

a) souhlasí s hospodařením za rok 2011 a to bez výhrad

b) bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření zpracovanou Krajským úřadem 
Plzeňského kraje

11. schvaluje 2. rozpočtovou změnu, tj. rozpočtová opatření 8–16/2012

12. v záležitosti bezúročné půjčky TJ Sokol Horažďovice 

a) rozhodlo poskytnout bezúročnou půjčku TJ Sokol Horažďovice, Tyršova 352, 
Horažďovice ve výši 100.000 Kč a dobou splatnosti 2 roky na dofinancování 
rekonstrukce herny stolního tenisu v budově sokolovny 

b) schvaluje smlouvu o půjčce  mezi městem Horažďovice (věřitel) a Tělocvičnou 
jednotou Sokol Horažďovice, Tyršova 352, Horažďovice (dlužník) a pověřuje starostu 
města podpisem

13. schvaluje obnovení kontokorentního úvěru 7 mil. Kč se splatností jednoho roku od podpisu 
smlouvy o úvěru u České spořitelny, a.s. a zajištění tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy 
města a pověřuje starostu města podpisem

14. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
1/2009 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 

15. bere na vědomí smlouvu o převodu práv  a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní k bytu č. .., ………………….., Horažďovice z ………….. a ……………… 
…………………, trvale bytem …………………, Horažďovice na …………..  ……………….., trvale 
bytem ………………, Horažďovice

16. bere na vědomí smlouvu o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní k bytu č ., …………………….., Horažďovice z ………….. a ………………..  
………………, trvale bytem ……………………, Horažďovice na ………………………., trvale 
bytem …………………, Horažďovice

17. souhlasí s rozmístěním  tzv. Kamenů zmizelých (Stolpersteine) v ulicích města

18. v záležitost změny č. 1 územního  plánu

a) neschvaluje návrh zařadit do návrhu zadání změny č. 1 územního plánu plochu č. 22
(lokalita U Tržiště nyní vedeno jako zastavitelná lokalita – území obytné) nově na 
plochu určenou  pro zahrádky z důvodů, že návrh nebyl podán v termínu určeném 
zastupitelstvem města a svojí povahou ho nelze považovat za obecně prospěšný 
záměr  k dodatečnému zařazení do projednání doplnění změny č.1 územního plánu

b) schvaluje záměr  doplnit do návrhu zadání změny č. 1 územního plánu přesun plochy 
č. 21 (lokalita Nový Dvůr) z rezervy do plochy aktivní s tím, že její určení zůstává 
zachováno 

c) bere na vědomí připomínky k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu podané 
občany části obce Svaté Pole s tím, že tyto budou projednány a posouzeny 
v následných etapách pořizování změny č. 1 územního plánu
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19. pověřuje radu města zadáním průzkumu veřejného mínění ve věci rekonstrukce Mírového 
náměstí v Horažďovicích tak, aby se respondent vyjádřil, zda dává preferenci variantě projektu 
dle  návrhu MgA. Martina Kožnara nebo variantě ve stávající architektonické podobě (obě 
varianty budou prezentovány anonymně) dotazem u  300 respondentů

       
        …………………………..                                                          …………………………..

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




