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.

13. zasedání zastupitelstva města
konané dne 25. 2. 2009 v 18.00 hod.
v Kulturním domě v Horažďovicích

Usnesení
Zastupitelstvo města :
1. schvaluje zapisovatelku: p. Marcelu Kuldovou
2. schvaluje návrhovou komisi: MUDr. Zdeněk Marek, Karel Šťastný, Miroslava Jordánová
3. schvaluje ověřovatele zápisu: Petr Kolář, Ing. Michaela Vávrová
4. schvaluje program zasedání
5. schvaluje zápis a plnění usnesení z 12. zasedání ZM ze dne 1. 12. 2008
6. schvaluje činnost rady za uplynulé období
7. a) schvaluje rozpočet města na rok 2009, a to rozpočet příjmů, financování, provozních a
investičních výdajů, fondů města a plán hospodářské činnosti (dle přílohy)
b) stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen
stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů, v rámci
paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje
c) zmocňuje Radu města Horažďovice k provádění rozpočtových opatření
- z investiční rezervy města na akce :

- Okružní ulice II. etapa
- ZŠ Komenského zateplení
- ZŠ Komenského bezbariérovost
- ZŠ Blatenská zateplení
- Domov důchodců – projektová dokumentace
- Hasičská cisterna

- z důvodů přijetí dotací a darů
- ostatní v rozsahu max. 300 tis. Kč v jednotlivém případě
8. schvaluje Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných půjček z Fondu
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 16. 2. 2009, tj.: rozhodlo o poskytnutí půjčky p.
M…… M………, ……., …………. ve výši 100 tis. Kč (5 let, 2 %)
9. schvaluje Statut Fondu Městského muzea Horažďovice, který nahrazuje s účinností od
25.2.2009 Statut Fondu Městského muzea Horažďovice ze dne 19. ledna 2005

10. schvaluje Směrnici č. 1/2009 O finanční kontrole
11. vydává opatření obecné povahy (na základě předchozích projednání změny doposud platného
územního plánu), kterým se mění plocha p.p.č. 795/2 dle KN v k.ú. Horažďovice na plochu pro
výstavbu rodinného domu
12. a) schvaluje prodej pozemků mezi H……… a V………. K……………, ……………………
……………..(kupující) a Městem Horažďovice (prodávající). Město Horažďovice prodává
nově vzniklou p.č. 1509/6 o výměře 16 m2 (původně p.č. 1508 PK a p.č. 1509/1PK) v k.ú.
Horažďovice za cenu 100,-Kč/m2 + poplatky s prodejem související. Kupní cena bude
zaplacena před podpisem smlouvy
b) schvaluje příslušnou kupní smlouvu a pověřuje starostku města podpisem
13. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní mezi Městem Horažďovice
(budoucí prodávající) a P…….. R……….., ………………………... (budoucí kupující) a
pověřuje starostku města podpisem, taktéž ZM pověřuje starostku města odstoupením od
budoucí smlouvy kupní pokud nebude zaplacena smluvní pokuta 30.000,-Kč do 15. 3. 2009
14. a) schvaluje v rámci Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích – Czech
POINT“ Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „E-Government v obcích –
Czech POINT“ Prioritní osa: 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě a pověřuje starostku
podpisem
b) schvaluje v rámci Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích – Czech
POINT“ smlouvy o spolupráci mezi Městem Horažďovice a obcemi ORP Horažďovice, které
projeví zájem o spolupráci, za účelem poskytování vyjmenovaných služeb eGON centra a
pověřuje starostku města podpisem smluv
15. bere na vědomí Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 24. 2. 2009

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

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

