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M Ě S T O    H O R A Ž Ď O V I C E  
 
 

 
 

19.  zasedání zastupitelstva m ěsta 
    konané dne 29.10.2013  v 17:00  hod. 

ve velké zasedací místnosti M ěÚ 
 

Usnesení  
 
Zastupitelstvo města Horažďovice: 
 
 
1. určuje zapisovatele zápisu: Marcelu Kuldovou 
 
2. schvaluje  program 19. zasedání ZM 
 
3. určuje ověřovatele zápisu:  Mgr. Naděždu Chládkovou  a RNDr. Karla Maxu  
 
4. volí návrhovou komisi: Pavla  Jánského  a Karla  Lukeše 
 
5. v záležitosti projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území 

správního  obvodu obcí s rozšířenou působností“: 
 

a) souhlasí se zapojením Města Horažďovice do projektu formou založení dobrovolného  svazku 
obcí   

 
b) schvaluje  založení dobrovolného svazku obcí Horažďovicko se sídlem na adrese Město  

Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
 

c) schvaluje  Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí Horažďovicko a pověřuje starostu 
města podpisem  

 
d) schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí Horažďovicko  

 
e) pověřuje zastupováním Mgr. Karla Zrůbka (1 hlasem) a Jana Buriánka (1 hlasem) na valné 

hromadě dobrovolného svazku obcí Horažďovicko  
 
f) souhlasí s úhradou členského příspěvku na rok 2013 ve výši 10.000 Kč 

 
g) souhlasí s úhradou mimořádného příspěvku 50.000 Kč 

 
h) nominuje vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Marii Velkovou do kontrolní komise 

dobrovolného svazku obcí Horažďovicko   
 
6. v záležitosti jezu Mrskoš:  
 

a) bere na v ědomí  záznam z jednání na Povodí Vltavy, s.p. Praha dne 27.08.2013, které se 
týkalo jezu Mrskoš 
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b) považuje  vybudování klapkového jezu za nezbytný základ všech budoucích protipovodňových  
opatření ve městě, proto trvá na tom, aby se Povodí Vltavy, s. p. vrátilo k řešení jezu, jako jezu 
klapkového 

 
c)  revokuje usnesení 16. ZM/ bod 26 v části b) a to takto:  
 
 schvaluje následující postup:  

o iniciovat přestavbu jezu Mrskoš na pohyblivý 
o odkládá  realizaci hrází 
 

d) pověřuje  starostu města předáním stanoviska Města Horažďovice obsaženého v tomto 
usnesení ředitelství  Povodí Vltavy,  s.p. 

 
 
 
 

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


