MĚSTO

HORAŽĎOVICE

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

3. zasedání zastupitelstva města
konané dne 04.03.2015
v Kulturním domě v Horažďovicích

Usnesení
Zastupitelstvo města Horažďovice:
1. určuje zapisovatele zápisu: Marcelu Kuldovou
2. schvaluje program 3. zasedání ZM
3. určuje ověřovatele zápisu Ing. arch. Jiřího Kučeru a Miroslavu Jordánovou
4. volí návrhovou komisi: MUDr. Jana Jehlíka a Pavla Jánského
5. schvaluje zápis a usnesení z 2. zasedání ZM ze dne 17.12.2014
6. schvaluje zprávu o činnosti rady města
7. bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru
8. schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 30.000.000 Kč mezi městem Horažďovice a
Komerční bankou, a.s. Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 ve variantě pevná
úroková sazba
9. schvaluje plán investic a finanční plán údržby bytového fondu na rok 2015
10. v záležitosti rozpočtu města na rok 2015:
a)

schvaluje rozpočet města Horažďovice na rok 2015 jako schodkový, tj. příjmy
111.000.000. Kč, výdaje 184.500.000. Kč, financování 73.500.000 Kč (dle přílohy)

b)

stanovuje, že ve výdajových částech rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci
operací překročen stanovený objem provozních a investičních výdajů dle
jednotlivých paragrafů, změna v jednotlivých položkách výdajů v rámci paragrafů se
povoluje

c)

zmocňuje Radu města Horažďovice k provádění rozpočtových opatření:
- z nespecifikované investiční rezervy na akce:
- Prácheňské marionety oživlá lidová kultura
- Nový hřbitov - kolumbárium
- Třebomyslice - prodloužení kanalizace
- zateplení budovy HZS (pouze v případě získání dotace)
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-

rozšíření městského kamerového systému (pouze v případě získání dotace)

- z nespecifikované neinvestiční rezervy na akce:
- oprava a odbahnění vodní nádrže v Třebomyslicích
- Revitalizace zeleně ve městě Horažďovice – I. etapa
- použití daru od partnerského města Heimberg
- z důvodů přijetí dotací a darů
- z důvodů placení daní, poplatků a sankcí
- ostatní v rozsahu max. 500.000. Kč v jednotlivém případě
11. schvaluje Zásady tvorby a čerpání „Fondu rozvoje bydlení města Horažďovice“
12. schvaluje Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných úvěrů z Fondu rozvoje
bydlení města Horažďovice ze dne 11.02.2015 tj.:
a) schvaluje smlouvu o poskytnutí úvěru ……………………. , ………………….,
Horažďovice ve výši 30.000 Kč se splatností 4 roky a úrokovou sazbou podle nových
Zásad tvorby a čerpání „Fondu rozvoje bydlení města Horažďovice“
b) schvaluje smlouvu o poskytnutí úvěru ………………………, …………………… úvěr ve
výši 50.000. Kč se splatností 4 roky a úrokovou sazbou podle nových Zásad tvorby a
čerpání „Fondu rozvoje bydlení města Horažďovice“ a úvěr ve výši 150.000. Kč se
splatností 8 let a úrokovou sazbou podle nových Zásad tvorby a čerpání „Fondu
rozvoje bydlení města Horažďovice“
13. v záležitosti poskytnutí dotací z rozpočtu města Horažďovice:
a) schvaluje poskytnutí dotace Fotbalovému klubu Horažďovice o.s., IČ 69981981 a
Tenisovému klubu IČ: 61785377 na provozní náklady ve výši 280.000 Kč a schvaluje
příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
b) schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokolu Horažďovice IČ: 48353175 na provozní
náklady ve výši 80.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace
c) schvaluje poskytnutí dotace Oblastní charitě Horažďovice IČ: 66344999 na provoz
občanské poradny ve výši 120.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace
d) schvaluje poskytnutí dotace Junáku, svazu skautů a skautek ČR, středisku Prácheň
Horažďovice IČ: 43312161 na nákup a výrobu stanových podsad, konstrukcí a nákup
celt ve výši 76.000 Kč a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace
e) schvaluje poskytnutí dotace Hudbě bez hranic o.s. IČ: 26555131 na Ševčíkovo
hudební večery v Horažďovicích ve výši 140.000 Kč a bere na vědomí příslušnou
smlouvu o poskytnutí účelové dotace
14. schvaluje prodloužení termínu výstavby objektu bydlení (rodinného domu) na pozemku p.č.
2821/32 v k.ú. Horažďovice a uvedení stavby do trvalého užívání do 30.11.2015 z ekonomických
důvodů ………………… , …………….., ………………. a schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o
budoucí smlouvě kupní mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (budoucí
prodávající) a ………….. ………….., …………….. (budoucí kupující) a týkající se prodloužení
výstavby a uvedení rodinného domu do trvalého užívání do 30.11.2015
15. schvaluje cenu vody pro hospodářský rok 2015 - 2016 dle předloženého návrhu: vodné 24,64
Kč/m3 bez DPH (28,34 Kč/m3 včetně DPH), stočné 29,14 Kč/m3 bez DPH (33,51 Kč/m3 včetně
DPH) a pevná složka v relaci roku 2014
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Kapacita
vodoměru
(m³/hod.)

Pohyblivá složka (Kč/m³)
Celkem

2,5
6
10
15

53,78

Vodné

24,64

55

Stočné

29,14

Pevná složka
(Kč/vodoměr/rok)
Celkem

Vodné

Stočné

660
2137
4325
7637

395
1493
3244
6006

265
644
1081
1630

49313

43226

6087

Cena stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů: (srážková voda, studna)
Cena za 1 m³
30,35 Kč
Pevná složka
Pohyblivá
složka

1,21 Kč/m³
29,14 Kč/m³

Celkem

30,35 Kč/m³

Návrh nové ceny vodného a stočného u pohyblivé složky představuje navýšení ceny o 1,58
Kč/m3 oproti roku 2014 a pevná složka zůstává v relaci roku 2014.
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
16. deleguje Ing. Hanu Kalnou, jako zástupce města Horažďovice, na valné hromady společnosti
Recyklace odpadů a skládky a.s. Strakonice po dobu platnosti mandátu člena zastupitelstva
17. vydává opatření obecné povahy změnu č.1 A územního plánu Horažďovice podle ust. § 6, odst.
5, písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

…………………………..
Ing. Michael Forman, v.r.
starosta města

…………………………..
Ing. Hana Kalná, v.r.
místostarostka města
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