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

13. zasedání zastupitelstva města
konané dne 10.09.2012 v 18.00 hod.
ve velké zasedací místnosti MěÚ v Horažďovicích

Usnesení
Zastupitelstvo města Horažďovice:
1. určuje zapisovatele zápisu: Marcelu Kuldovou
2. schvaluje program 13. zasedání ZM
3. určuje ověřovatele zápisu: Ing. Miloslav Chlan, RNDr. Karel Maxa
4. volí návrhovou komisi: Miroslava Jordánová, Ondřej Brabec
5. schvaluje zápis a plnění usnesení z 12. zasedání ZM ze dne 18.06.2012
6. schvaluje činnost rady města za uplynulé období
7. bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru
8. bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru
9. schvaluje plnění rozpočtu města k 31.07.2012
10. schvaluje 3. rozpočtovou změnu, tj. rozpočtová opatření 17 – 27/2012
11. v záležitosti plynofikace mikroregionu Radina schvaluje:
a) prodej části plynárenského zařízení plynofikace mikroregionu Radina
b) kupní smlouvu mezi DSO Radina (prodávající) a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice,
F.A. Gerstnera 2151/6
12. 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 267.713 Kč s tím, 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
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b) příslušnou kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a …………………..,
……………………, ………………… ( kupující) a pověřuje starostu města podpisem
13. schvaluje
a) prodej nemovitosti čp. 265 objekt bydlení na st.p.č. 258/1, st.p.č. 258/1 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 399 m2, objekt bez čísla popisného – objekt občanské vybavenosti na
st.p.č. 258/2, st.p.č. 258/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 083 m2 v k.ú. Horažďovice
za cenu 2.708.100 Kč ……………………., ………………….., ………………… s tím, že kupní
cena bude zaplacena do 6-ti měsíců od rozhodnutí ZM
b) příslušnou kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a ………………………,
……………………., ……………………… (kupující) a pověřuje starostu města podpisem
14. schvaluje:
a) prodej části pozemku p.č. 1768/2 – nově dle geometrického plánu č. 1333-79/2012 p.č.
1768/2 ostatní plocha neplodná půda o výměře 79 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 120 Kč/m2
+ poplatky s prodejem související manželům ………… a ………………… ……………….,
………….., ……………………..
b) příslušnou kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a manželi ………… a
………… ………………., …………………, ……………… (kupující) a pověřuje starostu
města podpisem
15. schvaluje:
a) prodej části pozemku p.č. 1768/2 – nově dle geometrického plánu č. 1333-79/2012 p.č.
1768/29 ostatní plocha neplodná půda o výměře 44 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 120
Kč/m2 + poplatky s prodejem související manželům
…………..
a
……………..
……………….., …………………….., ………………
b) příslušnou kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a manželi ……………. a
…………. ……………….., ………………, ………………. (kupující) a pověřuje starostu města
podpisem
16. vzdává se práva a promíjí nedobytnou pohledávku za dlužníkem EVROPA MARKET s.r.o.,
nájemcem nebytových prostor v čp. 4, Mírové náměstí, Horažďovice, dlužné nájemné v
celkové výši 84.865 Kč
17. v záležitosti jednotky požární ochrany:

a) schvaluje ukončení činnosti a následné zrušení Jednotky požární ochrany typu V (JPO V)
SDH části obce Veřechov v rámci systému HZS Plzeňského kraje

b) pověřuje Františka Kříže, referenta bezpečnosti, OUI a krizového řízení MěÚ zpracováním
dokumentace a zabezpečení ukončení JPO V SDH Veřechov v systému HZS Plzeňského
kraje v souladu s právními předpisy
18. v záležitosti podání žádosti o dotaci:
a) schvaluje podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
23. kolo výzvy k projektu „Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko č. 1
Svaté Pole – č. 4 Zářečí, etapa I.“ s celkovými plánovanými výdaji 8.260.000 Kč včetně
DPH
b) schvaluje realizaci projektu „Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko č. 1
Svaté Pole – č. 4 Zářečí, etapa I.“
c) schvaluje zajištění předfinancování a financování projektu „Otavská cyklostezka - úsek v
mikroregionu Prácheňsko č. 1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí, etapa I.“ uvolněním prostředků
z rozpočtu města, a to ve výši 8.260.000 Kč
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d) revokuje část bodu č. 32 týkající se Otavské cyklostezky z usnesení 21. zasedání ZM ze
dne 23.06.2010
19. rozhodlo nepořizovat další změny územního plánu města Horažďovice (a to ať již jako
samostatné nebo součást změny č.1 územního plánu) a to do doby nežli bude zastupitelstvu
města v zákonné lhůtě podána zpráva o uplatňování územního plánu města Horažďovice s tím,
že poté bude o možnosti pořizování dalších změn zastupitelstvem města opět rozhodnuto
20. bere na vědomí dopis ……………… …………….. týkající se protipovodňových opatření města
21. konstatuje, že je potřeba svolat rozšířenou radu města k tématu prodeje bytů ve vlastnictví
Města Horažďovice

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

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