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

 
Zveřejněna je upravená verze dokumentů 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. 

 
 

7.  zasedání zastupitelstva města 
            konané dne 14.12.2015 

ve velké zasedací místnosti MěÚ v Horažďovicích  
 

Usnesení 
 
Zastupitelstvo města Horažďovice: 
 
1. určuje zapisovatele zápisu: Marcelu Kuldovou 
 
2. schvaluje  program 7. zasedání ZM 
 
3. určuje ověřovatele zápisu: Annu Hájkovou, Mgr. Naděždu Chládkovou 
 
4. volí návrhovou komisi: Jana Buriánka a Mgr. Stanislava Jůdu 
 
5. schvaluje  zápis a usnesení z 6. zasedání ZM ze dne 23.09.2015 
 
6. schvaluje  zprávu o činnosti rady města za uplynulé období  
 
7. v záležitosti rezignace člena rada města: 

a) bere na vědomí rezignaci Jana Buriánka na výkon funkce člena rady města ke dni 
01.12.2015 

b) volí Mgr. Alenu Průchovou členem rady města s platností od 14.12.2015 

   
8. bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru 
 
9.  v záležitosti činnosti kontrolního výboru:  

a) bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru 

b) pověřuje kontrolní výbor k prověření správnosti postupu při zadávání zakázky 
Kulturní dům Horažďovice - zateplení objektu, výměna oken a dveří a průběhu zakázky, 
plnění závazků ze strany dodavatele a čerpání dotačních prostředků 

c) pověřuje kontrolní výbor k prověření správnosti postupu ukončení smluvního vztahu a 
vypořádání závazků se společností Silnice Klatovy a.s. při akci Rekonstrukce a revitalizace 
Mírového náměstí v Horažďovicích 

d) ukládá vedoucím odborů MěÚ poskytnout součinnost 

 
10. v záležitosti rozpočtu města:  

a) schvaluje čerpání rozpočtu k 31.10.2015  

b) schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 obsahující rozpočtová opatření č. 11 - 14/2015  

 



  

  2  

11. schvaluje Směrnici č. 5/2015 o tvorbě a způsobu čerpání sociálního fondu, která stanovuje 
pravidla hospodaření s finančními prostředky sociálního fondu  

 
12. v záležitosti poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení  města Horažďovice:  

a) schvaluje protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných úvěrů z Fondu 
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 20.11.2015 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ………. ………….., 
…………….,  ……………. ve výši 60.000 Kč se splatností 4 roky a úrokovou sazbou 1 % p.a. 

 
13. schvaluje rozpočet DSO Radina na rok 2016, tj. příjmy 14.000 Kč, výdaje 14.000 Kč 
 
14. v záležitosti rozpočtového provizora pro hospodaření města do doby schválení rozpočtu pro rok 

2016:  

a) schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016: 
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. Tyto výdaje zahrnují 
též dotace na zajištění pečovatelské služby v roce 2016, Ševčíkovy hudební večery 2016 a 
zajištění kulturních činností v roce 2016 

- výdaje na opravy spojené s odstraněním nenadálého havarijního stavu 
- výdaje na investice a opravy na základě již uzavřených smluv 

b) pověřuje radu města uzavřením smluv na tyto připravované akce: 

- rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí 
- Kulturní dům – zateplení objektu, výměna oken a dveří, střecha - nový zhotovitel 
- Domov pro seniory  
- Nový hřbitov - kolumbárium  
- oprava vybraných částí parkánových zdí  
- zámek – oprava oken severozápadní věže, oprava balkonu, oprava komínů a střech 
- Třebomyslická ulice a Za Tržištěm (malý městský obchvat) 
- křižovatka Příkopy 
- rekonstrukce Strakonické ulice 
- Strakonická ulice – dopravní připojení průmyslových areálů 
- Nový dvůr – dopravní připojení rozvojové plochy  
- rekonstrukce hasičské zbrojnice Boubín 
- rekonstrukce kotelny ZŠ Komenského 
- kaple Horažďovická Lhota  
- kaple Veřechov 
- ÚT Blatenské sídliště 
- kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města 
- studie sportovního areálu Lipky 
- oprava objektu pivovar 
- snížení hlukové zátěže hotel Prácheň 

      do maximální výše 25 mil. Kč celkem 

15. schvaluje rozpočtový výhled pro roky  2016 – 2021 
 
16. v záležitosti Městské policie Horažďovice: 

a) schvaluje zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do Městské policie s platností od 
01.01.2016 o 1 tj., stanovuje s platností od 01.01.2016 celkový počet zaměstnanců 
zařazených do městské policie - 5 zaměstnanců 

b) pověřuje realizací  procesu MěÚ, odbor kancelář starosty 

17. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
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18. schvaluje smlouvu o zajišťování pečovatelské služby s Oblastní charitou Horažďovice, IČO: 

66344999 
 
19. schvaluje poskytnutí dotace Oblastní charitě Horažďovice, IČO: 66344999 ve výši 1.250.000 Kč 

na zajištění pečovatelské služby v roce 2016 a příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace  

 
20. schvaluje poskytnutí dotace Libuši Mužíkové, Kulturnímu středisku Horažďovice IČO: 13863240 

ve výši 415.000 Kč na zajištění kulturní činnosti od 01.01.2016 do 30.06.2016 a příslušnou 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

 
21. schvaluje poskytnutí dotace Hudbě bez hranic, o.s., Sušice, IČO: 26555131 ve výši 148.900 Kč 

na Ševčíkovy hudební večery 2016 a příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
 
22. v záležitosti odprodeje pozemků st.p.č. 281/4 a p.č. 2484/3 v k.ú. Zářečí u Horažďovic:  

a) schvaluje odprodej st.p.č. 281/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 142 m2, p.č. 2484/3 
zahrada o výměře 77 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic ………….. ………….. , …………….  za 
cenu 450 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související 

b) schvaluje kupní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(prodávající) a ……….. ……………, ……………….  (kupující) 

 
23. schvaluje kupní smlouvu na nemovité věci mezi Římskokatolickou farností Horažďovice, Mírové 

náměstí 10,  Horažďovice (prodávající) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 
(kupující) na odkup nově vzniklé p.č. 3191 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 270 m2 
oddělené ze st.p.č. 153 v k.ú. Horažďovice za cenu 250 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem 
související 

 
24. v záležitosti přípravy projektové dokumentace stavby „Vodní nádrž ve Veřechově na pozemku 

p.č. 29 v k.ú. Veřechov“: 

a) schvaluje směnu nově vzniklého pozemku p.č. 22/2 vodní plocha o výměře 12 m2 v k.ú. 
Veřechov z vlastnictví …………… ……………..  do vlastnictví města Horažďovice za nově 
vzniklé pozemky p.č. 29/2 ostatní plocha o výměře 23 m2 a p.č. 1576/2 ostatní plocha o 
výměře 35 m2 v k.ú. Veřechov z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví ……………… 
………… za smluvní cenu 50 Kč/m2 pozemku s tím, že ……….. ………….. uhradí městu 
Horažďovice doplatek ve výši 2.300 Kč 

b) schvaluje směnnou smlouvu mezi  ……………. …………, ……………. a městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 

 
25. v záležitosti kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města schvaluje: 

vybudování centrální ČOV s nezbytnou vodotěsnou kanalizací dle studie „Horažďovice – 
kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města“: 

a)      Babín – centrální ČOV s dočištěním v biologických rybnících 

b)      Boubín – centrální aktivační ČOV 

c)      Komušín – centrální ČOV s dočištěním v biologických rybnících  

d)      Svaté Pole – centrální aktivační ČOV 

e)     Třebomyslice a Horažďovická Lhota – centrální ČOV s dočištěním v biologických rybnících  

f)       Veřechov – centrální aktivační ČOV 

a pověřuje radu města k rozhodnutí o změně v  případě nemožnosti realizace doporučeného 
způsobu  čištění vod v dané lokalitě 

 
26. schvaluje aktualizaci Programu regenerace městské památkové zóny Horažďovice pro roky 

2016 – 2020 
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            ………………………….. .. ….                                         ………………………….. 
         Ing. Michael Forman, v.r.             Ing. Hana Kalná, v.r.    
         starosta města         místostarostka města   

 
 
 
 

 


