MĚSTO

HORAŽĎOVICE

21. zasedání zastupitelstva města
konané dne 20.01.2014
ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení
Zastupitelstvo města Horažďovice:
1. a) určuje zapisovatele zápisu: Marcelu Kuldovou
b) schvaluje program 21. zasedání ZM
2. a) určuje ověřovatele zápisu: Ing. Josef Řáha a Ondřej Brabec
b) volí návrhovou komisi: Václav Jáchim a Stanislav Sekyra
3. schvaluje zápis a plnění usnesení z 20. zasedání ZM ze dne 09.12.2013
4. schvaluje zprávu o činnosti rady města za uplynulé období
5. schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí z příslušnosti hospodařit s majetkem
státu do vlastnictví obce č. 5003Ho13/03 mezi Českou republikou – Státním pozemkovým
úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3, který zastupuje ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 8, Plzeň (převádějící) a městem Horažďovice
(přejímající), týkající se převodu pozemku p.č. 364/12 ostatní plocha ostatní komunikace o
výměře 126 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic a pověřuje starostu města podpisem
6. schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí z příslušnosti hospodařit s majetkem
státu do vlastnictví obce č. 5004Ho13/03 mezi Českou republikou – Státním pozemkovým
úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3, který zastupuje ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 8, Plzeň (převádějící) a městem Horažďovice
(přejímající), týkající se převodu pozemku p.č. 614 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře
6 155 m2 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic a pověřuje starostu města podpisem
7.

v záležitosti převodu budovy Sokolovny:
a) schvaluje podmínky pro jednání o převzetí Sokolovny (přijetí daru) městem Horažďovice
v rozsahu Deklarace města Horažďovice vůči České obci sokolské a jejímu pobočnému
spolku Tělocvičné jednotě Sokol Horažďovice o záměru města převzít a provozovat budovu
Sokola v Horažďovicích
b) schvaluje Deklaraci města Horažďovice vůči České obci sokolské a jejímu pobočnému
spolku Tělocvičné jednotě Sokol Horažďovice o záměru města převzít a provozovat budovu
Sokola v Horažďovicích

8. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se stanoví školské obvody základních
škol zřízených městem Horažďovice a části společných školských obvodů základních škol
zřízených městem
9. v rámci rozpočtového provizória:
a) schvaluje financování výstavy v bavorském městě Schönsee – Centrum Bavaria Bohemia
(CeBB) od 06.02. – 16.03.2014 ve výši max. 30.000 Kč
b) schvaluje nákup mikrobusu pro 8-9 osob pro JPO III SDH města Horažďovice ve výši max.
200.000 Kč

………………………………
Mgr. Karel Zrůbek, v.r.
starosta města

…………………………..
Jan Buriánek, v.r.
místostarosta města

