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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 

 
 

10.  zasedání zastupitelstva m ěsta 
      konané dne 29.02.2012  v 18  hod. 

v Kulturním dom ě v Horažďovicích   
 

Usnesení  
 
Zastupitelstvo města Horažďovice: 
 
1. určuje zapisovatele zápisu: Marcelu Kuldovou  
 
2. schvaluje  program 10. zasedání ZM  
 
3. určuje ověřovatele zápisu: Karla Lukeše  a Daniela Martínka  
 
4. volí návrhovou komisi:  RNDr. Karla  Maxu a Ing. Miloslava  Chlana 
 
5. schvaluje zápis a plnění usnesení z 9. zasedání ZM ze dne 19.12.2011  
 
6. schvaluje  činnost rady města za uplynulé období  
 
7.   bere na v ědomí zprávu o činnosti finančního výboru 
 
8.   v záležitosti kontrolního výboru  

a)  bere na v ědomí předloženou zprávu o činnosti kontrolního výboru k 7.2.2012 včetně           
veškerých zápisů 

b) bere na vědomí ukončenou kontrolu z výběrového řízení na Odbahnění vodní nádrže 
Boubín, s důrazem na seznam firem, které se výběrového řízení zúčastnily a porovnání 
jejich cenových nabídek – kontrola provedena bez připomínek  

c) bere na v ědomí ukončenou kontrolu smlouvy na Okružní ulici a s tím spojenou 
dokumentaci s důrazem na zajištění schůdnosti  všech dotčených komunikací, pro 
tamní obyvatele, během prováděné rekonstrukce (připomínky objasněny  odborem  
IRM) 

d) pov ěřuje kontrolní výbor k provedení kontroly i první etapy „Opravy zastřešení nároží 
v křižovatce ulic  Strakonická – Plzeňská“) včetně výběrového řízení obou etap a 
proinvestovaných finančních prostředků na obě etapy 

 
9. v záležitosti rozšíření a modernizaci kamerového systému  
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a) schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj a 
prevence kriminality na „Rozšíření a modernizaci městského kamerového dohlížecího 
systému“ 

b) schvaluje  realizaci projektu „Rozšíření a modernizaci městského kamerového 
dohlížecího systému“ 

c) schvaluje dofinancování projektu „Rozšíření a modernizace městského kamerového 
dohlížecího systému“ z rozpočtové rezervy ve výši max. 680.000 Kč 

 
10. v záležitosti rekonstrukce povrchu tělocvičny ZŠ Blatenská  

a) schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu  Plzeňského kraje pro rok 
2012 na projekt „Bezpečný povrch tělocvičny ZŠ Blatenská“ 

b) schvaluje  realizaci projektu „Bezpečný povrch tělocvičny ZŠ Blatenská“  

c) schvaluje dofinancování projektu „Bezpečný povrch tělocvičny ZŠ Blatenská“ 
z rozpočtové rezervy ve výši max. 500.000 Kč 

 
11. v záležitosti  bezbariérového přístupového chodníku k tělocvičně  

a) schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu  Plzeňského kraje pro rok 
2012 na projekt „Bezbariérový přístupový chodník k tělocvičně pro veřejnost“ 

b) schvaluje  realizaci projektu „Bezbariérový přístupový chodník k tělocvičně pro 
veřejnost“  

   
12. v záležitosti rozpočtu Města na rok 2012 

a) schvaluje rozpočet Města Horažďovice na rok 2012, tj. příjmy 110.192,58 tis. Kč, 
výdaje 131.180 tis. Kč, financování 20.987,42 tis. Kč (dle přílohy).  

b) stanovuje,  že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen 
stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragraf ů, změna 
v jednotlivých položkách výdajů v rámci paragrafů se povoluje 

c)  zmoc ňuje Radu města Horažďovice k provádění rozpočtových opatření: 

  - z  nespecifikované investiční rezervy na  akce: 
     -  Kanalizace, vodovod Předměstí 
     -  Komenského ulice 
     -  Ústřední vytápění sídliště Blatenská 
     -  Zateplení, střecha čp. 36 Horažďovická Lhota 
  - z důvodů přijetí dotací a darů 
  - z důvodů placení daní, poplatků, sankcí 
  - ostatní v rozsahu max. 500 tis. Kč v jednotlivém případě 

 
13. schvaluje rozpočet dobrovolného svazku obcí Radina na rok 2012, tj. příjmy 305.000 Kč, výdaje 

305.000 Kč 
 
14. schvaluje novou dvousložkovou cenu vodného a stočného pro hospodářský rok 2012-2013  
  

 
   Navýšení nájmu o   444 000  Kč 

Kapacita 
vodoměru 

Pohyblivá složka Pevná složka 

   (Kč/m3) (Kč/vodoměr/rok)  
(m3/hod.) Celkem Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné 

2,5    660 395 265 
6,0    2 137 1 493 644 
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10,0 48,66 22,54 26,12 4 324 3 243 1 081 
15,0    7 634 6 002 1 632 
55,0    49 243 43 147 6 096 
        

Cena stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů: (srážkové vody, studna)  
Cena 1m3 ........... 27,04 Kč/m3    

  Pevná složka  0,92 Kč/m3  
  Pohyblivá složka  26,12 Kč/m3  
  Celkem   27,04 Kč/m3  

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH  

 

15. schvaluje finanční příspěvek 168.210 Kč Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti 
území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou a pověřuje starostu města 
podpisem dodatku smlouvy  

 
16. schvaluje: 

a) odprodej pozemku p.č. 1509/10 trvalý travní porost o výměře 9 m2 a pozemku p.č. 
1509/12 trvalý travní porost o výměře 290 m2 odděleného z p.č. 1509/8  v k.ú. 
Horažďovice ……………, …………….., ………..……za cenu 155 Kč/m2 + poplatky 
s prodejem související  

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

 

17. schvaluje:  
a) prodej bytové jednotky č. 878/1 na st.p.č. 1069/1 a 1069/2 v k.ú. Horažďovice, ulice 

Palackého v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 639/12381 na společných 
částech domu 877 a 878 a st.p.č. 1069/1 a 1069/2 v k.ú. Horažďovice  ……………..,, 
…………………., ……………………….  za cenu 666.666 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 

 

18.  schvaluje : 
a) prodej bytové jednotky č. 930/11 na st.p.č. 1149 a 1150 v k.ú. Horažďovice, ulice 

Loretská v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 562/14218 na společných 
částech domu 929 a 930 a st.p.č. 1149 a 1150 v k.ú. Horažďovice …………………., 
……………………….., ………………………..  za cenu 511.600 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. bere na v ědomí smlouvu o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí 

smlouvě kupní k bytu č. 7, Na Vápence 1076, Horažďovicích z  …………….. a 
……………………, trvale bytem ……………………, …………………… na ……………………, 
…………………….., ………………………… 

 
20.  v záležitosti rekonstrukce Mírového náměstí: 
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a) schvaluje  změnu záměru projektu rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí 
v Horažďovicích, tj. schvaluje zachování Mírového náměstí ve stávající architektonické 
podobě 

b) revokuje  usnesení z  20. zasedání zastupitelstva města dne  25.03.2010 bod č. 6a) a 
6b), kterým byla schválena studie Martina Kožnara – Rekonstrukce a revitalizace 
Mírového náměstí v Horažďovicích  

c) pověřuje  radu města dalším postupem vedoucím k realizaci projektu Rekonstrukce 
revitalizace Mírového náměstí ve stávající architektonické podobě  

 
21.  v záležitosti změny č. 1 územního plánu města Horažďovice:  

a) schvaluje  pořízení změny č.1 územního plánu  města  Horažďovice ve smyslu  § 6 
odst. 5  a § 44 odst. a) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)  

b) stanovuje  ve smyslu ust. § 47 odst.1) stavebního zákona určeného  zastupitele Mgr. 
Karla Zrůbka 

c) bere na v ědomí  došlé podněty od občanů k návrhu na pořízení změny územního 
plánu a skutečnost, že ve smyslu ust. § 45 odst.1) stavebního zákona město 
Horažďovice ponese náklady na zpracování  územního plánu 

22.  schvaluje kapitolu Strategického plánu rozvoje města – BEZPEČNOST A POŘÁDEK VE       
MĚSTĚ 

  
23.  schvaluje kapitolu Strategického plánu rozvoje města – CHARAKTER A IMAGE MĚSTA  
  
 
 
 
       …………………………..                                                          ………………………….. 
  Mgr. Karel Zrůbek, v.r.                   Jan Buriánek, v.r.  
    starosta města                   místostarosta města       
 
 
 


