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

 
Zveřejněna je upravená verze dokument ů z důvodu dodržení p řiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údaj ů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochran ě osobních údaj ů a o 
změně některých zákon ů, ve znění pozd ějších p ředpis ů. Plné znění je k nahlédnutí na M ěÚ 

 
 

9.  zasedání zastupitelstva m ěsta 
konané dne 19.12.2011  v 18  hod. 

ve velké zasedací místnosti m ěstského ú řadu Horažďovice 
 

Usnesení  
 
 
Zastupitelstvo města Horažďovice: 
 
 
1. určuje zapisovatele zápisu: Marcelu Kuldovou  
 
2. schvaluje doplněný program 9. zasedání ZM  
 
3. určuje ověřovatele zápisu:  RNDr. Karla  Maxu, Ing. Michaela Formana 
 
4. volí návrhovou komisi:  Stanislava  Sekyru, Mgr. Tomáše Pollaka 
 
5. schvaluje zápis a plnění usnesení z 8. zasedání ZM ze dne 07.12.2011  
 
6. schvaluje  činnost rady města za uplynulé období  
 
7. a)   bere na v ědomí zprávu o činnosti finančního výboru   
      b) žádá  kontrolní výbor o předložení zprávy o jeho činnosti za uplynulé období k datu 
 10.02.2012   
 
8. schvaluje plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů  k 30.11.2011  
 
9. schvaluje  4. rozpočtovou změnu, tj. rozpočtová opatření  35-48/2011     
 
10. schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012: 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  

 
11. schvaluje: Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných půjček z Fondu rozvoje 

bydlení města Horažďovice ze dne 12.12.2011 tj.:   

a) schvaluje poskytnutí půjčky ………………… ve výši 60.000 Kč (4 roky, 2 %)  a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o půjčce  
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b) schvaluje poskytnutí  půjčky ………………………….. ve výši 80.000 Kč (4 roky, 3 %) a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o půjčce   

12. schvaluje  Dohodu o splacení dluhu  se Zdeňkem Pelcmanem, IČ  47330110, Hlinice 250,  
382 81 Besednice k úhradě nezaplacené faktury (65.758 Kč) v měsíčních splátkách počínaje 
měsícem prosinec 2011, a to pod ztrátou výhody splátek  a  pověřuje starostu města podpisem 

 
13. schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice (dárce) a Dětským domovem 

Kašperské Hory, Náměstí 146, Kašperské Hory (obdarovaný) na poskytnutí peněžního daru ve 
výši 21.513 Kč jako výtěžek ze Dne pro dětskou knihu a pověřuje starostu města podpisem  

 
14. schvaluje vyřazení zmařených investic z účetní evidence nedokončeného dlouhodobého 

hmotného majetku v celkové ceně 377.350 Kč 
 
15. schvaluje vyřazení ostatního  nehmotného investičního majetku v celkové pořizovací ceně 

536.798 Kč   
 
16. schvaluje bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku – mobilní buňky v 

hodnotě 30.650 Kč do vlastnictví příspěvkové organizace Křesťanská mateřská škola 
Horažďovice, Jiřího z Poděbrad 724 

 
17. schvaluje: 

a) odprodej pozemku p. č. 3139  ostatní plocha jiná plocha o výměře 450  m2 v k.ú. 
Horažďovice  …………………,  ………………, ………….. za cenu 94.800 Kč  

b) příslušnou smlouvu o budoucí smlouvě kupní  mezi městem Horažďovice (budoucí 
prodávající) a ………………………………, ……………., ………… (budoucí kupující) a 
pověřuje starostu města podpisem  

18. schvaluje:  
a) prodej bytové jednotky č. 781/1 na st.p.č. 729 a 730 v k.ú. Horažďovice, ulice Pod 

Vodojemem v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 571/10172 na společných 
částech domu 781 a 782 a st.p.č. 729 a 730 v k.ú. Horažďovice …………………, 
……………….., ………………..  za cenu 515.000 Kč, s podmínkou, že kupní cena bude 
zaplacena do 3 měsíců od rozhodnutí ZM a záloha ve výši 5.000 Kč bude zaplacena 
do 14 dnů od schválení prodeje ZM 

b) příslušnou kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a ……………….., 
……………….., ………………………. ( kupující) a pověřuje starostu města podpisem 

19.  schvaluje : 
a) prodej bytové jednotky č. 786/7 na st.p.č. 723 a 724 v k.ú. Horažďovice, ulice 

Mayerova v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 514/8786 na společných 
částech domu 785 a 786 a st.p.č. 723 a 724 v k.ú. Horažďovice ……………….., 
………………, ……………… a ……………………., ………………….., 
………………………  za cenu 565.000 Kč, s podmínkou, že kupní cena bude 
zaplacena do 3 měsíců od rozhodnutí ZM a záloha ve výši 5.000 Kč bude zaplacena 
do 14 dnů od schválení prodeje ZM 

b) příslušnou kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a …………….., 
…………………….. a ……………………, …………………..  (kupující) a pověřuje 
starostu města podpisem   

 
20. schvaluje  : 

a) prodej bytové jednotky č. 789/7 na st.p.č. 727 a 728 v k.ú. Horažďovice, ulice 
Šumavská v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 501/8802 na společných 
částech domu 789 a 790 a st.p.č. 727 a 728 v k.ú. Horažďovice …………………., 
……………………., …………………  za cenu 402.100 Kč, s podmínkou, že kupní cena 
bude zaplacena do 3 měsíců od rozhodnutí ZM a záloha ve výši 5.000 Kč bude 
zaplacena do 14 dnů od schválení prodeje ZM 
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b) příslušnou kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a 
…………………….., …………………., ………………… ( kupující) a pověřuje starostu 
města podpisem  

 
21. schvaluje : 

a) prodej bytové jednotky č. 790/7 na st.p.č. 727 a 728 v k.ú. Horažďovice, ulice 
Šumavská v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 501/8802 na společných 
částech domu 789 a 790 a st.p.č. 727 a 728 v k.ú. Horažďovice …………………….., 
………………………..  za cenu 467.950 Kč, s podmínkou, že kupní cena bude 
zaplacena do 3 měsíců od rozhodnutí ZM a záloha ve výši 5.000 Kč bude zaplacena 
do 14 dnů od schválení prodeje ZM 

b) příslušnou kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a ………………….., 
……………………….. (kupující) a pověřuje starostu města podpisem  

 
22. schvaluje : 

a) prodej bytové jednotky č. 933/4 na st.p.č. 1185 a 1186 v k.ú. Horažďovice, ulice 
Palackého v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 628/22180 na společných 
částech domu 933 a 934 a st.p.č. 1185 a 1186 v k.ú. Horažďovice ………………….., 
…………………….., ……………………..  za cenu 570.000 Kč, s podmínkou, že kupní 
cena bude zaplacena do 3 měsíců od rozhodnutí ZM a záloha ve výši 5.000 Kč bude 
zaplacena do 14 dnů od schválení prodeje ZM 

b) příslušnou kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a ……………. , 
…………………….., ……………………( kupující) a pověřuje starostu města podpisem  

 
23. v záležitosti převzetí činnosti Základní umělecké školy a Základní školy Blatenská 310 

schvaluje : 

a) Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví movitých věcí mezi Základní uměleckou 
školou, Horažďovice, Blatenská 310, okres Klatovy a městem Horažďovice a pověřuje 
starostu města podpisem 

b) Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví movitých věcí mezi Základní školou, 
Horažďovice, Blatenská 310 a městem Horažďovice a pověřuje starostu města 
podpisem 

c) Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace – Základní škola Horažďovice, 
Blatenská ul. 540, okres Klatovy 

24. schvaluje:  

a) bezúplatný převod budovy čp. 310 na st.p.č. 227/30 a st.p.č. 227/30 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 523 m2  v k.ú. Horažďovice od Plzeňského kraje, Škroupova 18, 
Plzeň 

b) příslušnou darovací smlouvu mezi městem Horažďovice (obdarovaný) a Plzeňským 
krajem, Škroupova 18, Plzeň (dárce) a pověřuje starostu města podpisem 

  
25. schvaluje Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi městem 

Horažďovice a obcí Hradešice  
  
26. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011, kterou se stanoví školské obvody základních škol 

zřízených městem Horažďovice a části společných školských obvodů základních škol zřízené 
městem 

 
27. bere na v ědomí zprávu zpracovanou  organizační složkou města Technické služby týkající se 

ekonomického výhledu rozvoje městských lesů 
 
       …………………………..                                                          ………………………….. 
  Mgr. Karel Zrůbek, v.r.             Jan Buriánek, v.r.  
    starosta města                místostarosta města       


