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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 3.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 03.12.2018 

 
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. 

 
Rada města Horažďovice:  
1. schvaluje  zápis a bere  na  vědomí  zprávu  o  kontrole  plnění  přijatých  usnesení  z  2. schůze RM ze 

dne 19.11.2018  
 
2. v záležitosti narovnání majetkových vztahů doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy 

mezi městem Horažďovice (prodávající) a …………… , ………………. , ………………..  na odprodej 
pozemku p.č. 1480/14 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 17 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 
2.550 Kč + náklady s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města  

 
3. v záležitosti narovnání majetkových vztahů doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy 

mezi městem Horažďovice (prodávající) a manželi………… , ………… a …………. ……….. , 
………………….  (kupující) na odprodej nově vzniklé st.p.č. 133 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 
m2 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic oddělené z p.č. 605/1 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic za cenu 740 
Kč + náklady s prodejem související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

 
4. v záležitosti společnosti Motosed,  s.r.o., Strakonice: 

a) revokuje usnesení 48. RM, ze dne 28.11.2016, bod č. 27 

b) neschvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 2388/2 ostatní plocha neplodná půda o výměře 
cca 400 m2 a pozemku p.č. 1234/5 lesní pozemek o výměře 718 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic 

c) schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 1234/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 
383 m2 a části pozemku p.č. 1234/2 lesní pozemek o výměře cca 14  m2 (pouze pod komunikací) 
v k.ú. Zářečí u Horažďovic, pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním 
záměru odprodeje, vyhotovením znaleckého posudku na ocenění pozemků a geometrického 
plánu s tím, že ceny za posudek a geometrický plán budou započteny do kupní ceny  

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 
5. doporučuje ZM projednat a schválit nabytí stavby „Výstavba polní cesty NCH 1 v k.ú. Horažďovice“ od 

Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha – Žižkov a uzavření protokolu o předání a 
převzetí stavby polní cesty NCH 1 v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

 
6. v záležitosti narovnání majetkových vtahů u Mlýnského náhonu doporučuje ZM projednat a schválit 

uzavření směnné smlouvy se zřízením služebnosti inženýrské sítě mezi Povodím Vltavy, státním 
podnikem, Holečkova 3178/8, Praha – Smíchov (první smluvní strana a strana povinná) a městem 
Horažďovice (druhá smluvní strana a strana oprávněná), kdy město Horažďovice převádí do vlastnictví 
Povodí Vltavy pozemek st.p.č. 104 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2 v k.ú. Týnec u Hliněného 
Újezdu za cenu 8.770 Kč a Povodí Vltavy zároveň touto smlouvou převádí do vlastnictví města nově 
vzniklé pozemky p.č. 716/105 ostatní plocha jiná plocha o výměře 25 m2, p.č. 716/106 ostatní plocha jiná 
plocha o výměře 118 m2 v k.ú. Velké Hydčice za cenu 6.960 Kč. Touto smlouvou se zároveň zřizuje pro 
město Horažďovice služebnost inženýrské sítě k pozemku st.p.č. 104 v k.ú. Týnec u Hliněného Újezdu na 
dobu neurčitou a jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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7. v záležitosti přípravy stavby „Kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech Babín, Boubín, 

Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté Pole, Třebomyslice a Veřechov“ doporučuje ZM projednat a 
schválit uzavření směnné smlouvy mezi……………….. , , ………….. , ……………… ……….. , 
………………..  a městem Horažďovice, na převod p.č. 264/8 trvalý travní porost o výměře 508 m2, p.č. 
264/12 trvalý travní porost o výměře 854 m2 v k.ú. Boubín z vlastnictví ……………. , ……………..  do 
vlastnictví města Horažďovice, dále na převod p.č. 630/4 orná půda o výměře 1 658 m2 v k.ú. Velké 
Hydčice ze spoluvlastnictví  ………….. ., ……………. a  ………………. , …………… do vlastnictví města 
Horažďovice. Zároveň dojde k převodu pozemků p.č. 51/8 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 47 
m2, p.č. 53/2 zahrada o výměře 2 014 m2, p.č. 73/8 trvalý travní porost o výměře 317 m2, p.č. 73/19 orná 
půda o výměře 242 m2, p.č. 126 ostatní plocha jiná plocha o výměře 712 m2, p.č. 329/1 ostatní plocha 
ostatní komunikace o výměře 194 m2 v k.ú. Boubín z vlastnictví města Horažďovice do spoluvlastnictví 
…………. ……….. , …………  a  ………. ……….. , ………….  (každému jednu ideální polovinu) 
s doplatkem pro město Horažďovice ve výši 7.590 Kč včetně DPH – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje  a  majetku  města   

 
8. schvaluje pronájem části p.č. 2808 ostatní plocha o výměře 190 m2 v k.ú. Horažďovice za účelem prodeje 

vánočních stromků a uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Milenou 
Urbanovou, Komenského 747, Horažďovice (nájemce) na dobu určitou od 05.12.2018 do 31.12.2018 a 
nájemné ve výši 9 Kč/m2 pozemku + DPH v zákonem stanovené sazbě – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
9. v záležitosti vybudování kabelového vedení:  

a) schvaluje uložení a vybudování kabelového vedení pro přípojku NN v pozemcích města p.č. 
1161/5, p.č. 1161/3 v k.ú. Horažďovice s tím, že prostor staveniště bude protokolárně převzat 
zhotovitelem stavby od zástupce Technických služeb Horažďovice, po dokončení stavby budou 
obnoveny povrchy a protokolárně předány zástupci Technických služeb Horažďovice 

b) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 
stavby č. IV-12-0014117 k akci „Horažďovice, KT, Blatenská, p.č. 1161/5 – NN“ mezi městem 
Horažďovice (budoucí povinný) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – 
Podmokly, zastoupenou na základě plné moci společností Senergos, a.s., Družstevní 13a, 
Ostopovice (budoucí oprávněná) 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

10. schvaluje souhlas majitele nemovité věci s provedením technického zhodnocení nájemcem 
v předpokládané výši 1.800 Kč v nebytovém prostoru Mírové náměstí čp. 2 a čp. 3, Horažďovice, nájemce 
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČO 47114983 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

 
11. schvaluje uzavření splátkového kalendáře pod ztrátou výhody splátek se ………. …………. , nájemkyní 

bytu č. .. , ……………….. , Horažďovice na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění poskytovaná 
s užíváním bytu a příslušného úroku z prodlení ve výši 800 Kč/měsíc, vždy k  25. dni běžného  
kalendářního  měsíce, poprvé v prosinci 2018, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné bytu – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

 
12. provádí rozpočtové opatření č. 15/2018, kterým se  zvyšují příjmy o 376.480 Kč a zvyšují výdaje o 

376.480 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 
13. v záležitosti rozpočtu města doporučuje ZM:  

a) schválit čerpání rozpočtu k 31.10.2018 

b) vzít na vědomí rozpočtová opatření roku 2018, č. 12/2018-15/2018 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
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14. v záležitosti rozpočtu města na rok 2019 doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria na rok 
2019: 

Město Horažďovice bude hradit pouze  
a) 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. Tyto výdaje zahrnují též dotace 
na zajištění pečovatelské služby v roce 2019, Ševčíkovy hudební večery 2019, terénní program 
poskytovaný organizací Point 14, z.ú. 
b) výdaje na opravy spojené s odstraněním nenadálého havarijního stavu,  
c) výdaje na investice a opravy: 

- Revitalizace sportovního areálu Lipky 
- Zateplení bytových domů 783-784 a 787-788 
- Domov pro seniory 
- Revitalizace sídliště „Šumavská  – Pod Vodojemem“ –  I. etapa 
- Revitalizace sídliště „Šumavská  – Pod Vodojemem“ – II. etapa 
- Kino – revitalizace 
- Snížení energetické náročnosti DPS 1061 
- Garáže Plzeňská 
- Aquapark  – modernizace čipového systému 
- Rozšíření sběrného dvora 
- majetek obce  – opravy, údržba, pasporty 
- ZŠ Blatenská  – revitalizace školního areálu 
- MŠL – rekonstrukce WC – III. etapa (učebnový pavilon) 
- MŠK – oprava komunikace 
- Rekonstrukce elektroinstalace MŠ + ZŠ 
- Zámek – revitalizace parkánu 
- Gloriet v Oboře 
- Oprava sgrafit na malém nádvoří Zámku 
- Veřechov – oprava hasičárny 
- Komunikace  – opravy, mosty 
- Přeložka II/188 + Třebomyslická ulice (ulice Za Tržištěm)  
- Křižovatka Příkopy 
- Rekonstrukce I/22  – Strakonická ulice 
- Předměstí  – bezpečnost pro chodce a cyklisty 
- rekonstrukce lesní cesty Honov 
- Mobilita pro všechny – úprava přechodu Komenského - Jiřího z Poděbrad 
- Tepelné hospodářství  – opravy, audity, PENB 
- Energetický management 
- Zřízení ÚT – Blatenské sídliště 
- Rekonstrukce kotelny MěÚ 
- Městský úřad – energetická opatření 
- Rekonstrukce kotelny v zámku 
- Rekonstrukce kotelny MŠK 
- Připojení NN pro parcely města 
- Úsporná opatření VO – I. etapa 
- Vodní hospodářství, TBD, pasporty 
- Obnova VHI 
- Oprava nádrže Komušín 
- Oprava nádrže Žebrák 

d) odkup pozemků od SŽDC + směna pozemků s Povodím Vltavy 
e) výdaje v oblasti kultury do 200.000 Kč 

Pověřit radu města uzavřením smluv nebo objednávek na výše uvedené výdaje, které budou 
financovány z rozpočtového provizória  

–         –  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

15. v záležitosti poskytnutí dotace doporučuje ZM schválit:  
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a) dotaci Oblastní charitě Horažďovice, IČO 66344999 ve výši 1.500.000 Kč na zajištění 
pečovatelské služby v roce 2019  

b) uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  
 

16. schvaluje poskytnutí dotace Danielovi Motlíkovi T.G.Masaryka 23, Sušice, IČO 04974221 na provoz 
pojízdné prodejny v měsících říjen - prosinec 2018 ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

17. v záležitosti zhodnocení finančních prostředků Fondu městského muzea:  

a) bere na vědomí předčasné splacení korunových dluhopisů CPI 4,65%/2022 ISIN CZ0003502957 
ke dni 21.11.2018 

b) schvaluje nakoupit 21 kusů dluhopisů TMR F. CR 4,50/22 ISIN CZ0003520116 jmenovitá 
hodnota dluhopisu 30.000 Kč J&T Banky, a.s. Pobřežní 14, Praha 8 IČO 47115378 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

18. v záležitosti příspěvkových organizací:  

a) schvaluje rozpočty na rok 2019 - Křesťanské MŠ DUHA s příspěvkem ve výši 800.000 Kč, MŠ 
Na Paloučku s příspěvkem ve výši 1.085.000 Kč, ZŠ Blatenská s příspěvkem ve výši 3.300.000 
Kč, ZŠ Komenského s příspěvkem ve výši 3.000.000 Kč, ZUŠ s příspěvkem ve výši 250.000 Kč, 

b) schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 - Křesťanské MŠ DUHA, MŠ Na 
Paloučku, ZŠ Komenského, ZŠ Blatenská a ZUŠ, 

c) schvaluje kompetenci ředitelek a ředitele k provádění úprav rozpočtu příspěvkové organizace 
s výjimkou případů:  

 kdy dochází ke změně finančního vztahu mezi zřizovatelem a zřízenou příspěvkovou organizací 

 navýšení použití fondů 

 nedočerpaný rozpočet na energie nelze použít na jiný účel 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

19. stanoví výši odměn ředitelkám mateřských škol Bc. Jitce Černé, Bc. Lucii Listopadové, ředitelkám 
základních škol Mgr. Marcele Šmrhové, Mgr. Jaroslavě Šimkové a řediteli ZUŠ Mgr. Martinu Petrusovi dle 
předloženého návrhu v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 
20. schvaluje poskytnutí dotace sdružení Prácheňsko, z.s.p.o., IČO: 70922161 ve výši 20.500 Kč na 

spolufinancování projektu PSOV PK 2018 – „Společné pořízení odpočinkového a naučného mobiliáře pro 
občany a návštěvníky Prácheňska“ a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

21. schvaluje program 22. Prácheňského reprezentačního plesu a výši vstupného 250 Kč – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 
22. rozhodla o přijetí nabídky společnosti QES Cert s.r.o., Jablonecká 322/72, Praha 9, IČO: 01622846 na 

realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na „Certifikaci systému managementu úřadu dle požadavků ISO 
9001:2016 (ISO 9001:2015) a ISO/IEC 27001:2013“, zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky 
malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu 80.000 Kč bez DPH (96.800 
Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice 
MěÚ  

 
23. schvaluje poskytnutí věcných darů v celkové hodnotě 7.969 Kč, jako ocenění činnosti a velmi významné 

pomoci při řešení nálezu velkého množství pyrotechniky z roku 1994 v objektu Sokolovna Horažďovice pro 
tyto osoby: ……………. , …………. , …………… a pověřuje realizací nákupu věcných darů a jejich předání 
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pracovníka bezpečnosti, OUI a krizového řízení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře 
starosty  
 

24. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 49.856 Kč organizaci Point 14, z.ú., Husova 14, Plzeň, IČO 
66361630 na krytí nákladů při poskytování sociální služby – terénní program a odborné poradenství pro 
uživatele návykových látek a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

 
25. schvaluje uzavření kupních smluv na období 01.10.201/8 - 31.12.2018 č. 218010685/4, 218010713/4, 

218010697/4, 218010711/4 mezi spol. Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., Malé náměstí 111, 
Hradec Králové a městem Horažďovice a pověřuje revírníka MLHD p. Tomáše Němce k prodeji 
vytěženého dřeva na základě těchto smluv – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Technické služby   

 
26. doporučuje ZM zvolit členy finančního výboru: Ing. Miloslav Chlan, Ing. František Kutiš, Ing. Miloslava 

Hlaváčová, Milena Šantová a zvolit členy kontrolního výboru: Ing. Miroslav Lávička, Ing. Josef Řáha, 
MUDr. Jan Jehlík, Vlastimil Makovec – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města  
 

27. v záležitosti stanovení odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce doporučuje ZM: 

a) schválit v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. n) a § 72 odst. 2  zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích a v souladu s  Nařízením vlády č. 318/2017 Sb.,  o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků výši měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města 
Horažďovice za výkon funkce dle přílohy č. 1 s platností od 01.01.2019   

b) schválit v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou oprávněni k přijímání projevu 
vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, odměnu ve výši 300 Kč za jeden obřadní den, 
maximálně však 2.000 Kč měsíčně, s účinností od 01.01.2019 

c) neuvolněným členům ZM ve funkci předsedy výboru/komise nebo člena výboru /komise vzniká 
nárok na odměnu v případě účasti na jednání výboru/komise a v případě, že výbor/komise 
v příslušném měsíci vykáže činnost a činnost bude průkazně doložena.  Pokud výbor/komise 
nevykáže činnost, náleží neuvolněnému členu Zastupitelstva města Horažďovice pouze odměna 
za výkon člena zastupitelstva města bez výkonu funkce    

d) odměna bude poskytována ode dne 01.01.2019 do konce volebního období. V případě nástupu 
náhradníka na uprázdněný mandát zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne 
složení slibu. V případě budoucích změn obsazení jednotlivých funkcí, bude odměna 
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce  

– za realizaci usnesení zodpovídá starosta města  
 

28. doporučuje ZM schválit program 2. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu: Mgr. Naděždu 
Chládkovou, Bc. Karla Šmrhu a návrhovou komisi: Ing. arch. Jiřího Kučeru, Mudr. Jana Jehlíka  – za 
realizaci usnesení zodpovídá starosta města – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města  

 
29. neschvaluje organizaci Základní škola Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace prominutí 

pohledávky v hodnotě 2.741 Kč a ukládá ředitelce školy zajistit opatření v rámci kontrolního systému – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor památkové péče, školství a kultury  

 
30. schvaluje projekt Městské knihovny Horažďovice Seniorům Dokořán 2019 v programu MK ČR Knihovna 

21. století – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna  
 
31. zřizuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích na volební období 2018 – 

2022 tyto komise rady města a jmenuje předsedy jednotlivých komisí: 

 Komise zástupců částí obce –  Ing. Hana Kalná 

 Komise bytová – Jana Květoňová  
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 Komise školská – Ing. Hana Kalná 

 SPOZ –  Mgr. Alena Průchová 

 Komise příspěvková – Ing. Hana Kalná 

 Komise stavební –  Bc. Michal Šedivý 
– za realizaci usnesení zodpovídá   místostarostka města   
 

32. v záležitosti akce „Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, Horažďovice“ schvaluje Výzvu 
k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace 
sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, Horažďovice – II. etapa“ zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. 
ve zjednodušeném podlimitním řízení, jmenuje navrženou hodnotící komisi, doplněnou o jednoho člena – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

33. rozhodla o přijetí nabídky Ing. Michala Nováka, Pražská tř. 2108/63, České Budějovice, IČO: 02350203 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na „vypracování studie proveditelnosti projektů „Horažďovice 
– kino, Lipky, Sokolovna“, zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti 
zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu 195.000 Kč (neplátce DPH) a schvaluje uzavření příslušné 
smlouvy o dílo – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
 

34. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření smlouvy vlastníků nemovitostí o společném postupu při 
realizaci stavby „Spolupráce na zlepšení využití hlízové šťávy pro výrobu krmiv“ mezi městem 
Horažďovice a společností Lyckeby Amylex, a.s., Strakonická 946, Horažďovice, jejímž předmětem je 
dohoda o postupu a finančním vypořádání investice společnosti Lyckeby Amylex, a.s., Strakonická 946, 
Horažďovice do ČOV Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

 
35. bere na vědomí hlukovou studii vlivu výstavby kruhové křižovatky Komenského – Třebomyslická – Za 

Tržištěm a schvaluje zadání projektové dokumentace protihlukových opatření a doporučuje ZM schválit 
uzavření Smlouvy vlastníků nemovitostí o společném postupu při výstavbě okružní křižovatky 
Komenského – Třebomyslická – Za Tržištěm a rekonstrukce Třebomyslické ulice mezi městem 
Horažďovice a …………. ………….  a  ………… …… ……, oba bytem ……………… , ………….. , jejímž 
předmětem je dohoda o postupu při realizaci protihlukových opatření při okružní křižovatce Komenského – 
Třebomyslická – Za Tržištěm – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

 
36. odkládá rozhodnutí týkající se uzavření smlouvy „Využití platformy Mobilní rozhlas“ mezi městem 

Horažďovice a firmou Neogenia s.r.o., Hybešova 42,  Brno, IČO: 29198950 – za realizaci usnesení 
zodpovídá starosta města  

 
37. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
   termín jednání RM: 17.12.2018 ve 14:00 h 

     14.01.2019 ve 14:00 h 
     28.01.2019 ve 14:00 h 
     11.02.2019 ve 14:00 h 
     25.02.2019 ve 14:00 h 
     11.03.2019 ve 14:00 h 

25.03.2019 14:00 h 
 
                 termín jednání ZM:    17.12.2018  v 18:00 h  ve velké zasedací místnosti MěÚ 
                              25.02.2019  v 18:00 h  ve velké zasedací místnosti MěÚ 

 

 

 Ing. Michael Forman, v.r.      Ing. Hana Kalná, v.r.  
      starosta města                místostarostka města  
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