MĚSTO

HORAŽĎOVICE

20. zasedání zastupitelstva města
konané dne 09.12.2013 v 17:00 hod.
ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení
Zastupitelstvo města Horažďovice:
1. určuje zapisovatele zápisu: Marcelu Kuldovou
2. schvaluje program 20. zasedání ZM
3. určuje ověřovatele zápisu: Ing. Miroslavu Makrlíkovou a Ing. Miloslava Chlana
4. volí návrhovou komisi: Mgr. Tomáše Pollaka a Miroslavu Jordánovou
5. schvaluje zápis a plnění usnesení ze 17. zasedání ZM ze dne 02.09.2013, z 18. zasedání ZM
ze dne 26.09.2013 a 19. zasedání ZM ze dne 29.10.2013
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
8. v záležitosti rozpočtu města
a) schvaluje plnění rozpočtu k 31.10.2013
b) schvaluje rozpočtovou změnu č. 2, tj. rozpočtová opatření 20 – 42/2013
9. schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014: Město Horažďovice bude hradit pouze
platby základních provozních výdajů nutných k zajištění plynulosti hospodaření města, jeho
organizačních složek a příspěvkových organizací, a výdajů, které jsou smluvně podloženy a
smlouvy byly projednány v radě města nebo zastupitelstvu města
10. schvaluje rozpočtový výhled 2014 – 2017
11. schvaluje Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Horažďovice ze dne 21.11.2013, tj. schvaluje smlouvu o poskytnutí půjčky
………….. ……………., …………………….. , ………………….. ve výši 50.000 Kč se splatností 4
roky a úrokovou sazbou 3 % a pověřuje starostu města podpisem
12. v záležitosti odprodeje plynárenského zařízení akce „Středotlaké plynovody a přípojky I. a II.
etapa, ul. Komenského a Třebomyslická, Horažďovice“:

a) bere na vědomí pořizovací cenu vybudovaného STL plynovodu ve výši 2.874.718,72 Kč
b) schvaluje ve veřejném zájmu prodej plynárenského zařízení včetně všech součástí a
příslušenství v rozsahu daném kupní smlouvou společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940,
Ústí nad Labem za cenu 560.199 Kč bez DPH
c) schvaluje příslušnou kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a společností
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem (kupující) a pověřuje starostu města
podpisem
13. schvaluje darovací smlouvu č. DAR 7/13-33100/Pt mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle (dárce) a městem Horažďovice
(obdarovaný) týkající se převodu 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 oddělených z p.č.
2475/26 v k.ú. Zářečí u Horažďovic geometrickým plánem č. 267-2135-2012 a pověřuje starostu
města podpisem
14. v záležitosti odprodeje pozemku v k.ú. Komušín:
a) schvaluje prodej pozemku p.č. 1389/24 zahrada o výměře 20 m2 v k.ú. Komušín,
odděleného z pozemkové parcely p.č. 1389/18 v k.ú. Komušín, ……………. ………….,
…………………. (kupující) za cenu 120 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související
s tím, že kupní cena bude uhrazena do 2 měsíců od rozhodnutí ZM
b) schvaluje příslušnou kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a ……………..
………….., ………………… (kupující) a pověřuje starostu města podpisem
15. schvaluje prodloužení termínu výstavby objektu bydlení (rodinného domu) na pozemku p.č.
2821/32 v k.ú. Horažďovice a uvedení stavby do trvalého užívání do 31.03.2015 z ekonomických
důvodů pro ………… …………., ………………….., …………….. a dodatek č. 2 ke smlouvě o
budoucí smlouvě kupní mezi městem Horažďovice (budoucí prodávající) a ………… ……………,
………………… , ……………….. (budoucí kupující) a pověřuje starostu města podpisem
16. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, kterou se stanoví školské obvody základních
škol zřízených městem Horažďovice a části společných školských obvodů základních škol
zřízených městem
17. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o vytvoření společného školského obvodu spádové školy
mezi městem Horažďovice a obcemi Kalenice, Velký Bor, Svéradice, Budětice, Slatina, Kejnice,
Hejná, Velké Hydčice, Malý Bor, Břežany, Nezamyslice, Střelské Hoštice, Oselce, Hradešice
18. revokuje usnesení z 18. zasedání ZM ze dne 26.09.2013 v bodě 5, odst. d) a nově zní takto:
schvaluje přechod práv a závazků na Základní uměleckou školu Horažďovice, příspěvková
organizace dnem 01. 01.2014 takto:
 veškerá práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců základní umělecké
školy s místem výkonu práce Blatenská 310, a to pracovníků těchto osobních čísel:106,
107, 97, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 108 a 89 vedených v personální evidenci Základní
školy a Základní umělecké školy Horažďovice, příspěvková organizace (IČ: 75005557)
 bezúplatný převod movitého majetku užívaného základní uměleckou školou dle
inventarizace provedené k 31.12.2013
 závazky vztahující se k činnosti základní umělecké školy dle inventarizace provedené
k 31.12.2013

19. v záležitosti projektu „Prácheňské marionety - oživlá lidová kultura“
a) schvaluje realizaci projektu „Prácheňské marionety - oživlá lidová kultura“
b) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Prácheňské marionety - oživlá lidová kultura“
do Regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu, oblasti
podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu s celkovými plánovanými výdaji
13.000.000 Kč včetně DPH
c) schvaluje předfinancování a financování uvolněním prostředků z rozpočtu města v případě
schválení dotace v rámci rozpočtu města Horažďovice a to ve výši 13.000.000 Kč včetně
DPH
20. schvaluje rozpočet dobrovolného svazku obcí Radina na rok 2014, tj. příjmy 305.000 Kč, výdaje
305.000 Kč
21. schvaluje Tělocvičné jednotě Sokol Horažďovice, Tyršova 352, Horažďovice, IČ 48353175,
prominutí úroku z prodlení ve výši 1 % z dlužné částky denně za 166 dnů, tj. celkem 82.500 Kč
stanoveného dle článku 6 smlouvy o půjčce ze dne 03.07.2012
22. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Otavská cyklostezka – úsek
v mikroregionu Prácheňsko č.1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí, etapa I.“ uzavřené se společností
Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, Klatovy, jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení
ceny o 591.957 Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem
23. v záležitosti projektu „Revitalizace zeleně ve městě Horažďovice – I. ETAPA“:
a) schvaluje realizaci projektu „Revitalizace zeleně ve městě Horažďovice – I. ETAPA“
b) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace zeleně ve městě Horažďovice – I.
ETAPA“ do Operačního programu Životní prostředí v rámci 50. výzvy OPŽP s celkovými
plánovanými výdaji 2.809.000 Kč včetně DPH
c) schvaluje financování celkových nákladů projektu, na které není poskytována podpora
ze SFŽP nebo SR uvolněním prostředků z rozpočtu města v případě schválení dotace a to
ve výši cca 750.000 Kč včetně DPH
d) ukládá finančnímu odboru MěÚ zapracovat spoluúčast do návrhu rozpočtu na rok 2014
24. schvaluje kapitoly Strategického plánu rozvoje města:
a) VOLNOČASOVÉ AKTIVITY s doplněním informace o florbalu
b) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
.
.

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

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

