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

17. zasedání zastupitelstva města
konané dne 02.09.2013 v 17:00 hod.
ve velké zasedací místnosti MěÚ v Horažďovicích

Usnesení
Zastupitelstvo města Horažďovice:
1. určuje zapisovatele zápisu: Marcelu Kuldovou
2. schvaluje program 17. zasedání ZM
3. určuje ověřovatele zápisu: Stanislava Sekyru a Jana Buriánka
4. volí návrhovou komisi: Ing. Josefa Řáhu a Ondřeje Brabce
5. schvaluje zápis a plnění usnesení z 16. zasedání ZM ze dne 03.06.2013
6. schvaluje zprávu o činnosti rady města za uplynulé období
7. a) bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru
b) bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru
c) pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly rekonstrukce Jihovýchodní brány se
zaměřením na dodržení termínů zhotovení díla porovnáním plánu a skutečnosti (na případné
zdůvodnění prodloužení termínů a pověřuje Odbor investic, rozvoje a majetku města
součinností při kontrole (poskytnutím potřebných informací a pokladů, zejména stavebního
deníku a dalších)
d) bere na vědomí výzvu kontrolního výboru zastupitelům k předkládání námětů ke kontrolní
činnosti
8. schvaluje plnění rozpočtu k 31.07.2013
9. schvaluje rozpočtovou změnu č. 1, tj. rozpočtová opatření č. 1 – 19/2013
10. schvaluje Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Horažďovice ze dne 15.08 2013, tj. schvaluje poskytnutí půjčky …………………
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ve výši 100 tis. Kč se splatností 5 let a úrokovou sazbou 2 % a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy o půjčce
11. v záležitosti rozvojových ploch pro budoucí rozvoj města
a) bere na vědomí stanoviska vlastníků k možnému odkupu nemovitostí v lokalitě č. 27 v k.ú.
Horažďovice
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b) bere na vědomí stanoviska vlastníků k možnému odkupu pozemků v lokalitě mezi Okružní
ul. a Četransem
c) bere na vědomí informace o pozemcích v majetku společnosti Teraso s.r.o. Horažďovice –
jedná se o pozemky o výměře 21 550 m2 v zastavitelném území, plocha je určená pro rozvoj,
lokalita má napojení z Blatenské ulice, možnost napojení je i přes železnici
d) bere na vědomí informace o pozemcích v majetku společnosti Atrium s.r.o. Horažďovice –
jedná se o pozemky o celkové výměře 22 700 m2, které se nacházejí v zastavitelném území,
plocha č. 28 je určena pro rozvoj s převažující výstavbou hal a budov pro produkci, území je
možno dopravně napojit ze Strakonické ulice
e) bere na vědomí informace o pozemcích při Lavičkové cestě – část pozemků se nachází
v současné době v Rezervě č. 34/2 – lokalita Za sportem za čarou zastavitelného území,
plocha určená k umisťování staveb s nejvyšší přípustnou mírou zátěže v současné době bez
dopravního napojení, ostatní pozemky kolem Lavičkové cesty lokalita č. 55 se nacházejí
v nezastavitelné lokalitě
f) pověřuje starostu města jednáním s vlastníky jmenovaných pozemků o podmínkách odkupu
pozemků se zřetelem na možnost uplatnění pozemku pro budoucí průmyslovou investici
12. schvaluje prodloužení termínu výstavby objektu bydlení (rodinného řadového domu) na
pozemku p.č. 2821/20 v k.ú. Horažďovice do 30.09.2014 pro manžele ………………..,
………………., ………….. a …………….., …………….. a Dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí
smlouvě kupní mezi městem Horažďovice (budoucí prodávající) a manželi ………… …………..,
…………… , ……………… a ………………, …………….. (budoucí kupující) a pověřuje starostu
města podpisem
13. schvaluje prodloužení termínu výstavby objektu bydlení (rodinného řadového domu) na
pozemku p.č. 3117 v k.ú. Horažďovice do 30.09.2014 pro …………………….. a Dodatek č. 3
ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní mezi městem Horažďovice (budoucí prodávající) a
……………………….. , ………………. , ……………….. (budoucí kupující) a pověřuje starostu
města podpisem
14. pověřuje radu města k ukončení nájmu z pozemku pro novostavbu řadového domku v ulici Nad
Nemocnicí postaveného budoucím kupujícím v rozporu se Smlouvou o budoucí smlouvě kupní a
jeho následnému prodeji, nejdříve však 6 měsíců od zahájení doby nájmu dle podmínek 4.
odstavce čl. IV příslušné Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na základě žádosti budoucího
kupujícího
15. bere na vědomí termíny realizace projektu Domova pro seniory ve dvou variantách dle přílohy
č. 1
16. schvaluje záměr bezúplatného převodu budovy sokolovny čp. 352 na st.p.č. 553 a st.p.č. 553
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 790 m2, p.č. 1457/2 ostatní plocha – sportoviště a
rekreační plocha o výměře 4 569 m2 v k.ú. Horažďovice od TJ Sokol Horažďovice do vlastnictví
města
17. bere na vědomí smlouvu o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí
smlouvě kupní k bytu č. .. v ulici Na Vápence ……… v Horažďovicích z …. ………………., trvale
bytem …………………. na …….. ……………., trvale bytem ……………….. , ……………….
18. v záležitosti odprodeje bytů v majetku města Horažďovice:
a) bere na vědomí stanovisko Ing. Ivany Duškové tajemnice MěÚ, zároveň pověřené výkonem
povinností a oprávnění vedoucí finančního odboru MěÚ včetně dokumentů Odboru dozoru a
kontroly zejména část dokumentu 5.1, 5.2, 5.3 publikace Právní úprava dispozic obecním
majetkem podle zákona o obcích obsahující komentář právní úpravy podle publikované
judikatury a výkladové praxe ministerstva vnitra a Stanovisko odboru dozoru a kontroly
veřejné správy Ministerstva vnitra č. 47/2009 Sb.
b) bere na vědomí stanovisko Bc. Martiny Benešové, vedoucí odboru investic, rozvoje a
majetku města
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c) bere na vědomí stanovisko právního zástupce města JUDr. Petra Kubeše, Ph.D.
d) bere na vědomí stanovisko ředitele Ústavu státu a práva Akademie věd ČR
e) bere na vědomí odpověď ředitelky odboru dozoru a kontroly veřejné správy, Ministerstva
vnitra ČR
f) schvaluje zahájení nové etapy prodeje bytů v majetku města Horažďovice podle Zásad
postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice ze dne 01.12. 2008
ve znění pozdějších dodatků a podle Strategického plánu rozvoje města, kapitola bydlení ze
dne 09.05.2012
g) schvaluje seznam bytových jednotek, které budou nabídnuty k prodeji stávajícím
nájemníkům
h) pověřuje realizací usnesení Odbor investic, rozvoje a majetku města
19. schvaluje logo Města Horažďovice, a to návrh doporučený porotou soutěže

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

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

3

