Město Horažďovice

Zveřejněna je upravená verze
dokumentu 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.

12. zasedání zastupitelstva města
konané dne 1. 12. 2008 v 18.00 hod.
v Kulturním domě v Horažďovicích

Usnesení
Zastupitelstvo města :
1. schvaluje zapisovatelku: p. Marcelu Kuldovou
2. schvaluje návrhovou komisi: RNDr. Hana Mazancová, p. Roubal, Ing. arch.Kučera
3. schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Chládková, MUDr.Koc
4. schvaluje program zasedání
5. schvaluje zápis a plnění usnesení z 11. zasedání ZM ze dne 3. 9. 2008
6. schvaluje činnost rady za uplynulé období
7. bere na vědomí Zápis z jednání KV ze dne 19. 11. 2008
8. bere na vědomí Zápis z jednání FV ze dne 20. 11. 2008
9. schvaluje plnění rozpočtu města k 30. 10. 2008
10. schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 na rok 2008, tj. rozpočtová opatření 50-81/2008
11. schvaluje rozpočtový výhled na r. 2009 - 2013
12. schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2009:
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 k dnešnímu dni smluvně podloženy a smlouvy byly projednány v radě města nebo
zastupitelstvu města
13. schvaluje rozpočet Svazku obcí Radina na r. 2009
14. schvaluje předání drobného dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého hmotného
investičního majetku (dle přiloženého seznamu) v celkové hodnotě 2.725.415,- Kč příspěvkové
organizaci Základní škola Horažďovice, Blatenská ulice do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití
15. schvaluje Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Horažďovice ze dne 18. 11. 2008, tj.:
a) rozhodlo o poskytnutí půjčky p. M………., L…………., …………………………. ve výši
100 tis. Kč (5 let, 2%)
b) rozhodlo o poskytnutí půjčky p. D……….., H……….. , …………………………… ve výši
160 tis. Kč (10 let, 1,5 %)

c)

rozhodlo o poskytnutí půjčky p. R……….., H……….., …………………………… ve výši
100 tis. Kč (5 let, 2 %).

16. schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Městské knihovny, organizační složky města
17. schvaluje rozpracované a upřesněné zásady, postupy a požadavky zadání územního plánu jako
východisko pro další postup zpracovatele při zpracování návrhu územního plánu
18. schvaluje předložený plán společných zařízení, který byl vyhotoven v rámci provádění
komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horažďovice

19. schvaluje
a) směnu pozemků mezi V…… a J…….. T………. (navrhovatelé) a Městem Horažďovice

(akceptant). Město Horažďovice směňuje nově vzniklou p.č. 780/3 o výměře 235 m2
(původně p.č. 792PK) v k.ú. Horažďovice za p.č. 792/2, p.č. 792/3, p.č. 784/10, p.č. 784/11 o
celkové výměře 311 m2 v k.ú. Horažďovice, ve vlastnictví manželů T………..

b) příslušnou směnnou smlouvu a pověřuje starostku města podpisem
20. a) schvaluje společnosti A + R s.r.o. Jirny prodloužení data pro podání žádosti o vydání
stavebního povolení k výstavbě prodejny Penny Market na pozemku p.č. 166 v k.ú.
Horažďovice do 30. 9. 2008, ponechání zálohy ve výši 200 000,- Kč jako smluvní pokuty
Městu Horažďovice a platbu nové zálohy ve výši 200 000,- Kč do 15. 11. 2008. Dodatek má
odkládací podmínku, kterou je jeho schválení zastupitelstvem města dne 1. 12. 2008
b) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní mezi Městem Horažďovice
(budoucí prodávající) a společností A + R s.r.o. Jirny (budoucí kupující) s tím, že bude uzavřen
nejpozději do 15. 12. 2008 a pověřuje starostku města podpisem
c) nepromíjí smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč vyplývající z uzavřené Smlouvy o budoucí
smlouvě kupní ze dne 13. 12. 2007
21. revokuje usnesení z 8. zasedání ZM, bod č. 9 ze dne 18. 2. 2008
22. schvaluje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku města Horažďovice
včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2
23. bere na vědomí Smlouvu o převodu práv a povinností k bytu č. 5 Na Vápence čp. 1076,
Horažďovice mezi F……. Š……… a J…….. H…………

……. ……………………….
Mgr. Jindřiška Jůdová
starostka

… ..…………………………
Ing. Ladislav Lenský
místostarosta

