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.

14. zasedání zastupitelstva města
konané dne 22. 4. 2009 v 18.00 hod.
v Kulturním domě v Horažďovicích

Usnesení
Zastupitelstvo města:
1. schvaluje zapisovatelku Marcelu Kuldovou
2. schvaluje návrhovou komisi: Ing. Radomír Vaněček, Jan Buriánek, Mgr. Roman Krejčí
3. schvaluje ověřovatele zápisu: PhDr. Jan Kouba, RNDr. Hana Mazancová
4. schvaluje program 14. zasedání ZM
5. schvaluje zápis a plnění usnesení z 13. zasedání ZM ze dne 25. 2. 2009
6. schvaluje činnost rady města za uplynulé období
7. bere na vědomí zápis z jednání FV ze dne 15. 4. 2009

8. neschvaluje novou dvousložkovou cenu vodného a stočného platnou od 1.4.2009
9. a) schvaluje Závěrečný účet města za rok 2008 a souhlasí s celoročním hospodařením
města za rok 2008, a to bez výhrad
b) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008
zpracovanou firmou ADU.CZ s.r.o. Malenice
c) rozhodlo
- převést zlepšený výsledek hospodaření z hospodářské činnosti za rok 2008
v celkové výši 3.172.121,20 Kč do rozpočtu města
- převést zlepšený výsledek hospodaření za rok 2008 příspěvkové organizace ZŠ
Komenského ve výši 93.389,43 Kč do jejího rezervního fondu
- krýt ztrátu za rok 2008 příspěvkové organizace ZŠ Blatenská ve výši 40.134,92 Kč
z jejího rezervního fondu
- krýt ztrátu za rok 2008 příspěvkové organizace Křesťanská MŠ Jiřího z Poděbrad
ve výši 48.406,28 Kč z jejího rezervního fondu ve výši 15.091,77 Kč a
příspěvkem z rozpočtu města ve výši 33.314,51 Kč
- krýt ztrátu za rok 2008 příspěvkové organizace MŠ Loretská ve výši 31.683,61
Kč z jejího rezervního fondu ve výši 1.052,79 Kč a příspěvkem z rozpočtu města ve
výši 30.630,82 Kč

10. schvaluje Závěrečný účet DSO Radina za rok 2008 a bere na vědomí Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření zpracovanou Krajským úřadem Plzeňského kraje
11. a) schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 na rok 2009, tj. rozpočtová opatření 1 – 10/2009
b) zmocňuje Radu města Horažďovice
- k provádění rozpočtových opatření z investiční rezervy města v případě získání dotace
na akci ZŠ Blatenská sociální zařízení
- k provádění rozpočtových opatření z důvodů platby daní
12. schvaluje vyřazení hmotného investičního majetku v celkové pořizovací ceně 89.295,- Kč
13. a) schvaluje odprodej pozemků p.č. 357, p.č. 354/3, p.č. 357 PK, p.č. 354 PK vše v k.ú. Babín,
pozemků p.č. 708, p.č. 985/2, p.č. 1381/2, p.č. 684/3, p.č. 984/1, p.č. 1380/2, p.č. 1378/7, p.č.
1381/4 PK, p.č. 647/1 PK, nově vzniklou parcelu p.č. 1400/2, nově vzniklou p.č. 1378/1, nově
vzniklou parcelu p.č. 1402/5, nově vzniklou parcelu p.č. 1403/2 vše v k.ú. Komušín V………..,
M ……………., ………….., …………. o celkové výměře 62 794 m2 za cenu 600 300,- Kč.
Kupní cena bude zaplacena před podpisem smlouvy
b) schvaluje příslušnou kupní smlouvu a pověřuje starostku města podpisem
14. a) schvaluje odprodej pozemků p.č. 780/2 ostatní plocha o výměře 14 m2, p.č. 792/3 ostatní
plocha o výměře 140 m2, p.č. 792 PK o výměře 298 m2 vše v k.ú. Horažďovice Mysliveckému
sdružením Prácheň, Horažďovice, zastoupeným předsedou sdružení J ……… V ………. za
cenu 8 783,- Kč. Kupní cena bude zaplacena před podpisem smlouvy
b) schvaluje příslušnou kupní smlouvu a pověřuje starostku města podpisem
15. a) schvaluje budoucí směnu pozemků mezi Městem Horažďovice a J ………… F………,
……………………. v rámci připravované stavby „Horažďovice – Komenského a
Třebomyslická ulice a malý městský obchvat“. Město Horažďovice smění s J……………….
F ……… část pozemku p.č. 461 KN v k.ú. Horažďovice o výměře cca 908 m2, J……… F ……
smění s Městem Horažďovice část pozemků p.č. 232/1 PK o výměře cca 727 m2, p.č. 807/1 PK
o výměře cca 181 m2 vše v k.ú. Horažďovice
b) schvaluje příslušnou Smlouvu o budoucí smlouvě směnné a pověřuje starostku města
podpisem
16. a) schvaluje budoucí koupi části pozemku st. 1274 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Horažďovice od
ZČP Net s.r.o., Ed.Beneše 2439/70 Plzeň (prodávající) v rámci připravované stavby
„Horažďovice – Komenského a Třebomyslická ulice a malý městský obchvat“, cena bude
stanovena dle znaleckého posudku
b) schvaluje příslušnou Smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o souhlasu se zřízením stavby a
pověřuje starostku města podpisem
17. bere na vědomí Smlouvu o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí
smlouvě kupní k bytu č. 12 v ulici Na Vápence čp. 1076 z J ……. H …………….na E ……
M …………..
18. a) souhlasí s realizací projektu „Otavská plavba“
b) schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Městem Horažďovice a Regio
Písek, o.p.s., Budějovická 102, 397 01 Písek, IČ 26076462, v rámci projektu „Otavská plavba“
a pověřuje starostku podpisem smlouvy
c) v případě získání dotace schvaluje pro rok 2010 uvolnění finančních prostředků ve výši
950.000,- Kč z rozpočtové rezervy města

Mgr. Jindřiška Antropiusová
starostka města

Ing. Ladislav Lenský
místostarosta města

