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

18. zasedání zastupitelstva města
konané dne 26.09.2013 v 18:00 hod.
v sále hotelu Prácheň

Usnesení
Zastupitelstvo města Horažďovice:
1. určuje zapisovatele zápisu: Marcelu Kuldovou
2. schvaluje program 18. zasedání ZM
3. určuje ověřovatele zápisu: Mgr. Václava Jáchima a Mgr. Tomáše Pollaka
4. volí návrhovou komisi: Daniela Martínka a Ing. Miloslava Chlana
5. v záležitosti právní subjektivity ZŠ Blatenská a ZUŠ:
a) schvaluje rozdělení Základní školy a Základní umělecké školy Horažďovice, příspěvková
organizace, se sídlem Blatenská 540 (IČ: 75005557) s účinností od 01.01.2014
b) schvaluje Dodatek č. 5 ke zřizovací listině, kterým se s účinností od 01.01.2014 mění název
Základní školy a Základní umělecké školy Horažďovice, příspěvková organizace (IČ:
75005557) na Základní škola Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace
c) schvaluje s účinností od 01.01.2014 vznik nového subjektu:
Základní umělecká škola Horažďovice, příspěvková organizace (IČ bude přiděleno), se sídlem
Blatenská 310 a vydává její zřizovací listinu
d)

schvaluje přechod práv a závazků na Základní uměleckou školu Horažďovice, příspěvková
organizace dnem 1. ledna 2014 takto:
 veškerá práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců základní
umělecké školy s místem výkonu práce Blatenská 310
 bezúplatný převod movitého majetku užívaného základní uměleckou školou dle
inventarizace provedené k 31.12.2013
 pohledávky, závazky, zásoby, finanční majetek, finanční a peněžní fondy a ostatní
aktiva vztahující se k činnosti základní umělecké školy dle inventarizace provedené
k 31.12.2013

e)

pověřuje starostu:
 podáním žádosti o zařazení příspěvkové organizace do rejstříku škol a školských
zařízení ve smyslu ustanovení § 145 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
1

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění
 zápisem příspěvkové organizace do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 27
odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění
 zápisem příspěvkové organizace do Ústředního věstníku České republiky ve smyslu
ustanovení § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění
6. bere na vědomí smlouvu o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí
smlouvě kupní k bytu č. .., Na Vápence ……, Horažďovice z …………….. ……, trvale
bytem …………….., ………………….. na
……………. ……………… , trvale bytem
…………………. …., …………….. a ………….. …………, trvale bytem ……………
…………….., ……………….
7. schvaluje ve věci majetkoprávního vypořádání pozemků v Komenského ulici
v Horažďovicích mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Horažďovice záměr nabytí
pozemků p.č. 2475/33 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 279 m2, p.č. 2475/34
ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1 210 m2, p.č. 2475/35 ostatní plocha silnice o
výměře 46 m2, p.č. 2475/36 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 2 m2, p.č. 2475/37
ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 21 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic

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

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