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.

25. zasedání zastupitelstva města
konané dne 22.09.2014
ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení
Zastupitelstvo města Horažďovice:
1. určuje zapisovatele zápisu: Marcelu Kuldovou
2. schvaluje program 25. zasedání ZM
3. určuje ověřovatele zápisu: Mgr. Tomáše Pollaka a Ing. Josefa Řáhu
4. volí návrhovou komisi: Daniela Martínka a Ing. Miloslava Chlana
5. schvaluje zápis a usnesení z 24. zasedání ZM ze dne 23.06.2014
6. schvaluje zprávu o činnosti rady města
7. bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru
8. v záležitosti rozpočtu města na rok 2014
a) schvaluje čerpání rozpočtu k 31.07.2014
b) schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 – rozpočtová opatření č. 1-14/2014
9. schvaluje přijetí úvěru ve výši 30.000.000 Kč na financování akce „Rekonstrukce a revitalizace
Mírového náměstí v Horažďovicích" a pověřuje RM provedením výběrového řízení na
dodavatele úvěru za těchto podmínek: splatnost úvěru 5 let, typ úrokové sazby ve variantách
pohyblivá i pevná, úvěr bez zajištění, výběrové řízení na nejnižší nabídkovou cenu ( úroky +
další náklady)
10. v záležitosti odkupu p. č. 2641 v k.ú. Horažďovice:
a) schvaluje odkup pozemku p.č. 2641 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 733
m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 152.500 Kč + kolek v hodnotě 1.000 Kč od Lesů České
republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové
b) schvaluje kupní smlouvu S 773/13/220 mezi Lesy České republiky, s.p., Přemyslova
1106, Hradec Králové (prodávající) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1,
Horažďovice (kupující)
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11. v záležitosti odprodeje st.p.č. 21/2 včetně stavby v k.ú. Veřechov:
a) schvaluje prodej st.p.č. 21/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2 jejíž součástí
je stavba bez čísla popisného v k.ú. Veřechov manželům ……… a ……………..
…………., ……………. (společné jmění manželů) za kupní cenu 62.441 Kč
b) schvaluje kupní smlouvu mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice
(prodávající) a manželi …………. a ………….. ………………, …………….. – společné
jmění manželů (kupující)
12. v záležitosti směny pozemků v k.ú. Boubín:
a) schvaluje směnu dílu „b“ o výměře 252 m2 z p.č. 361 v k.ú. Boubín (ve vlastnictví
města Horažďovice) a sloučeného do nově vzniklé p.č. 185/10 v k.ú. Boubín (do
vlastnictví manželů……………..). Převod dílu „e“ o výměře 252 m2 z p.č. 185/2 v k.ú.
Boubín (ve vlastnictví manželů ……………..) a sloučeného k pozemku p.č. 361 v k.ú.
Boubín (ve vlastnictví města Horažďovice)
b) schvaluje směnnou smlouvu mezi manželi ………… a …………..
…………….,
………….. (prvá smluvní strana) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1,
Horažďovice (druhá smluvní strana) bez finančního vyrovnání
13. bere na vědomí smlouvu o postoupení smluv (smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy o
nájmu bytu) k bytu č. 8, Na Vápence 1077 v Horažďovicích uzavřenou mezi …………. ………..,
bytem…………., …………. a ………. ……………, bytem ……………. , ……………
14. schvaluje vyřazení zmařených investic z účetní evidence nedokončeného dlouhodobého
hmotného majetku v celkové ceně 3.384.449,60 Kč
15. v záležitosti jednotky požární ochrany:
a) schvaluje ukončení činnosti a následné zrušení Jednotky požární ochrany typu V (JPO
V) SDH části obce Horažďovická Lhota v rámci systému HZS Plzeňského kraje
b) pověřuje Františka Kříže, pracovníka bezpečnosti, ochrany utajovaných informací,
Odbor kanceláře starosty, zpracováním dokumentace a zabezpečení ukončení JPO
V SDH Horažďovická Lhota v systému HZS Plzeňského kraje v souladu s právními
předpisy
16. v záležitosti majetku města a požární ochrany:
a) schvaluje darování movitého majetku dle příloh v celkové účetní hodnotě 225 380,50 Kč
občanským sdružením takto: SDH Veřechov (IČ: 65579178) v hodnotě 67.490 Kč, SDH
Třebomyslice (IČ: 00426954) v hodnotě 96.178 Kč a SDH Horažďovická Lhota (IČ:
65579127) v hodnotě 61.712,50 Kč a příslušné darovací smlouvy
b) pověřuje Františka Kříže, pracovníka bezpečnosti, ochrany utajovaných informací a
krizového řízení, Odbor kanceláře starosty, přípravou, realizací a následným předáním
uvedeného movitého majetku pro jednotlivé SDH v souladu s právními předpisy a
inventurním soupisem
17. bere na vědomí výsledek dotazníkových šetření – „Zpráva z šetření spokojenosti zastupitelů se
spoluprací a komunikací s pracovníky městského úřadu - 1. průzkum 2014“ a „Průzkum názorů
příspěvkových organizací na komunikaci s úřadem města Horažďovice 2014“ v rámci projektu
Městský úřad Horažďovice – Profesionalita s lidskou tváří
18. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, kterou se stanoví školské obvody základních škol
zřízených městem Horažďovice a části společných školských obvodů základních škol zřízených
městem
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19. schvaluje Lesní hospodářský plán - LHC Městské lesy Horažďovice na období 01.01.2014 –
31.12.2023

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

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