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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.

15.  zasedání zastupitelstva města
    konané dne 04.03.2013  v 18.00  hod.

ve velké zasedací místnosti MěÚ v Horažďovicích  

Usnesení

Zastupitelstvo města Horažďovice:

1. určuje zapisovatele zápisu: Marcelu Kuldovou 

2. schvaluje program 15. zasedání ZM 

3. určuje ověřovatele zápisu: Mgr. Naděžda Chládková, Ing. Miroslava Makrlíková 

4. volí návrhovou komisi: Stanislav Sekyra, Mgr. Václav Jáchim 

5. schvaluje zápis a plnění usnesení z 14. zasedání ZM ze dne 10.12.2012

6. schvaluje zprávu o 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. v záležitosti rozpočtu města:

a) schvaluje rozpočet Města Horažďovice na rok 2013, tj. příjmy 104.913,08 tis. Kč, výdaje 
130.590 tis. Kč, financování 25.676,92 tis. Kč (dle přílohy).

b) stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen 
stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů, změna 
v jednotlivých položkách výdajů v rámci paragrafů se povoluje

c) zmocňuje Radu města Horažďovice k provádění rozpočtových opatření:
- z  nespecifikované investiční rezervy na  akce:

-  Chodník Předměstí
-  Komenského ulice - chodník
-  Komenského-Strakonická- vodovod průtah
-  Strakonická ul – Obecák
-  Územní plán
-  Kompostárna
-  Cyklostezka

- z důvodů přijetí dotací a darů
- z důvodů placení daní, poplatků, sankcí
- ostatní v rozsahu max. 500 tis. Kč v jednotlivém případě
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10. schvaluje  Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných půjček z Fondu rozvoje 
bydlení města Horažďovice ze dne 22.02.2013: 

a) schvaluje  poskytnutí půjčky  ……………. …………., …………………,  ……………… ve výši 
140 tis. Kč  se splatností 4 roky a úrokovou sazbou  3 % a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy o půjčce 

b) schvaluje poskytnutí půjčky ………….  ……………, …………………, …………… - …………..
ve výši 150 tis. Kč se splatností 4 roky a úrokovou sazbou  3 %   a ve výši 100 tis. Kč se 
splatností 5 let a úrokovou sazbou 3 % s podmínkou, že smlouva o půjčce bude uzavřena po 
předložení dokladu o přípustnosti stavby  a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o 
půjčce

11. schvaluje cenu vody pro hospodářský rok 2013 – 2014, tj.: vodné 23,15 Kč/m3, stočné 26,96
Kč/m3 a pevná složka v relaci roku 2012

Kapacita 
vodoměru

Pohyblivá složka Pevná složka

(Kč/m
3
) (Kč/vodoměr/rok) 

(m
3
/hod.) Celkem Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné

2,5 660 395 265

6,0 2 137 1 493 644

10,0 50,11 23,15 26,96 4 325 3 244 1 081

15,0 7 637 6 006 1 630

55,0 49 313 43 225 6 088

Cena stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů: (srážkové vody, studna)
Cena 
1m

3
........... 27,90 Kč/m

3

Pevná složka 0,94 Kč/m
3

Pohyblivá složka 26,96 Kč/m
3

Celkem 27,90 Kč/m
3

Návrh nové ceny vodného a stočného představuje navýšení o 1,45 Kč/ m3  u pohyblivé složky 
ceny, když pevná složka zůstane ve stejné výši.  

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

12. v záležitosti koupě pozemku: 

a) schvaluje koupi pozemku p.č. 219/23 zahrada o výměře 188 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 
200 Kč/m2 pozemku od manželů ………………… 

b) schvaluje kupní smlouvu mezi manželi  …………….. a …………..  ……………,  
…………………… (prodávající – SJM) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (kupující) a pověřuje starostu města podpisem

13. v záležitosti odprodeje pozemku:

a) schvaluje odprodej  nově vzniklých parcel p.č. 509/5 ostatní plocha jiná plocha o výměře 72 
m2 a p.č. 509/6 ostatní plocha jiná plocha o výměře 28 m2 oddělených z p.č. 509/1 v k.ú. 
Horažďovická Lhota geometrickým plánem č. 58-160/2012 ………………. ……….,  
………………, ……………… za cenu  25 Kč/m2 + poplatky s prodejem související

b) schvaluje kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a ……………,  
……………….., ………………. (kupující) s tím, že kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců 
od rozhodnutí Zastupitelstva města a pověřuje starostu města podpisem
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14. v záležitosti odprodeje pozemku: 

a) schvaluje odprodej p.č. 3116 ostatní plocha jiná plocha o výměře 308 m2 v k.ú. Horažďovice 
pro výstavbu rodinného řadového domu za cenu 159.800 Kč manželům ……………… a 
…………….. …………,  ………………, ………………….

b) schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi městem Horažďovice (budoucí 
prodávající) a manželi …………….  a …………… …………….., …………………, 
Horažďovice (budoucí kupující) a pověřuje starostu města podpisem

15. v záležitosti prodloužení termínu výstavby objektu bydlení (rodinného řadového domu):

a) schvaluje prodloužení termínu výstavby objektu bydlení (rodinného řadového domu) na p.č. 
3117 v k.ú. Horažďovice do 30.09.2013 a Dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě 
mezi městem Horažďovice (budoucí prodávající) a ……………………. , ……………………, 
……………………… (budoucí kupující) a pověřuje starostu města podpisem

b) schvaluje prodloužení termínu výstavby objektu bydlení (rodinného řadového domu) na p.č. 
2821/20 v k.ú. Horažďovice do 30.09.2013 a Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní 
smlouvě mezi městem Horažďovice (budoucí prodávající) a manželi ………….., 
………………, …………….. a  ………………, …………….. (budoucí kupující) a pověřuje
starostu města podpisem

c) schvaluje prodloužení termínu výstavby objektu bydlení (rodinného řadového domu) na p.č. 
2821/29 v k.ú. Horažďovice do 30.06.2013 a Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní 
smlouvě mezi městem Horažďovice (budoucí prodávající) a manželi ……………. a ………… 
……………….., …………………., …………….. (budoucí kupující) a pověřuje starostu města 
podpisem

16. schvaluje ve smyslu ust. § 6 odst.5) písm b) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu,  ve znění  pozdějších předpisů (dále stavební zákon), předložený návrh zadání 
změny č. 1A, 1B a 1C územního  plánu města Horažďovice a pověřuje odbor výstavby a 
územního plánování ve spolupráci s odborem investic, rozvoje a majetku města přípravou 
výběrového řízení na zpracovatele uvedených změn

17. bere na vědomí ,,Koncepci veřejné zeleně pro město Horažďovice“ zpracovanou Mgr. 
Vladimírem Ledvinou, Tyršova 359, Horažďovice

18. ukládá odboru investic, rozvoje a majetku města zjistit a předložit seznam pozemků potenciálně 
vhodných k využití pro podnikání do 15.05.2013

  

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

      starosta města místostarosta města      




