
 1 

Usnesení z 10. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 06.03.2023 
  

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

 

Projednané body: 

1. Kontrola plnění usnesení z 20.02.2023       (23/R10/1) 

2. ČOV HD – strojní a materiálová obnova – cenová nabídka – Čevak     (23/R10/2) 

3. Zpracování energetické koncepce města – výběr zpracovatele    (23/R10/3) 

4. HD, zámek – restaurování výmalby zámeckého pokoje – přijetí nabídky     (23/R10/4) 

5. Odprodej pozemku p.č. 832/214 v k.ú. HD –     (23/R10/5) 

6. Odprodej pozemku p.č. 1209/4 v k.ú. Veřechov –       (23/R10/6) 

7. Odstoupení od odkupu pozemku p.č. 832/152 v k.ú. HD –   (23/R10/7) 

8. Prodej pozemků Loreta – informace          (23/R10/8) 

9. Ukončení pronájmu části pozemku p.č. 277/1 v k.ú. Sv. Pole –   (23/R10/9) 

10. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 277/1 v k.ú. Sv. Pole      (23/R10/10) 

11. Záměr pronájmu  části pozemku p.č. 223/15 v k.ú. HD     (23/R10/11) 

12. Pronájem pozemků v k.ú. HD 1780/4 a 1775/9 – otevírání obálek      (23/R10/12) 

13. Souhlas s uzavírkou komunikace – Okružní ul. – přesun kogenerační jednotky  (23/R10/13) 

14. Souhlas s objízdnou trasou – Kanalizace a ČOV – Pačejov, Velešice, Týřovice    (23/R10/14) 

15. Věcné břemeno – stavba „Veřechov, KT, čp. 18 – NN“     (23/R10/15) 

16. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací PK – závěr zjišťovacího řízení      (23/R10/16) 

17. Povodí Vltavy – prohlášení předkladatel koncepce      (23/R10/17) 

18. Provozní řád – Motokros Klub HD          (23/R10/18) 

19. ČEVAK – přístup do GIS pro pracovníky města      (23/R10/19) 

20. Poskytnutí dotace PK na dopravní obslužnost         (23/R10/20) 

21. Poskytnutí dotace – spolufinancování – zámecký pivovar     (23/R10/21) 

22. Odepsání z účtu nedokončeného majetku – grafický návrh znaku a vlajky     (23/R10/22) 

23. Jmenování konkursní komise – KMŠ        (23/R10/23) 

24. Souhlas s přijetím dotace – ZŠ Komenského         (23/R10/24) 

25. Poskytnutí dotace – Hudba bez hranic        (23/R10/25) 

26. Západočeská oblastní přehlídka          (23/R10/26) 

27. Kroniky obcí – Komušín, Třebomyslice a HD Lhota     (23/R10/27) 

28. Poskytnutí dotace – Poradna pro rodinu         (23/R10/28) 

29. Poskytnutí dotace – Středisko výchovné péče      (23/R10/29) 

30. Poskytnutí dotace z rozpočtu PK – regionální funkce knihoven     (23/R10/30) 

31. Poskytnutí věcného daru – velitel JPO III       (23/R10/31) 

32. Rozpočtové opatření 1/2023          (23/R10/32) 

33. Podání žádosti o dotaci – rozšíření MKDS       (23/R10/33) 

34. Souhrnná inventarizační zpráva           (23/R10/34) 

35. Zhodnocení finančních prostředků        (23/R10/35) 

36. Příprava zasedání ZM             (23/R10/36) 

37. Termíny jednání RM a ZM         (23/R10/37) 
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Rada města Horažďovice: 
 

1. schválení zápisu a usnesení (23/R10/1) 

schvaluje zápis a plnění usnesení z 9. jednání RM konaného dne 20.02.2023  
 

2. ČOV HD – strojní a materiálová obnova – cenová nabídka – Čevak (23/R10/2) 

a) bere na vědomí cenovou nabídku společnosti ČEVAK a.s., Severní 2261/8 , České Budějovice, 
IČO: 60849657 na realizaci strojní a materiálové obnovy – II. etapa na ČOV Horažďovice za 

nabídkovou cenu 3.224.092 Kč + DPH a cenovou nabídku přijímá 

b) uděluje výjimku ze směrnice S 10 upravující postup při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu s tím, že výše uvedenou II. etapu strojní a materiálové obnovy provede společnost 
ČEVAK a.s. na základě předložené cenové nabídky a schvaluje uzavření příslušné smlouvy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM 
 

3. Zpracování energetické koncepce města – výběr zpracovatele (23/R10/3)  

rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti A-Z Energy Consult s.r.o., Žižkova 12, České 
Budějovice, IČO: 28148908 na  „zpracování Energetické koncepce města Horažďovice“ zadávané dle 
§ 31 obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek za nabídkovou cenu 
390.000 Kč bez DPH (417.900 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

4. HD, zámek – restaurování výmalby zámeckého pokoje – přijetí nabídky (23/R10/4) 

a) rozhodla o přijetí nabídky MgA. Jindřicha Šlechty, Havlíčkova 47, Horažďovice, IČO: 66349168 

na akci „Horažďovice, zámek - restaurování výmalby zámeckého pokoje č. 1“ zadávané dle § 31 
obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek za nabídkovou cenu 
1.150.922 Kč bez DPH (1.323.560 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy 

b) schvaluje přesun 1.323.560 Kč z nespecifikované rezervy – investice, opravy na financování akce 
„Horažďovice, zámek - restaurování výmalby zámeckého pokoje č. 1“ 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

5. Odprodej pozemku p.č. 832/214 v k.ú. HD – (23/R10/5)  

doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) 
a manželi  (kupující - SJM) na odprodej 

nově vzniklého pozemku p.č. 832/214 ostatní plocha o výměře 31 m2 odděleného z p.č. 832/46 v k.ú. 
Horažďovice za kupní cenu ve výši 13.195 Kč + náklady s prodejem související  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM   
 

6. Odprodej pozemku p.č. 1209/4 v k.ú. Veřechov – (23/R10/6) 

doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice (prodávající) 
a  (kupující) na odprodej nově vzniklého 
pozemku p.č. 1209/4 travní porost o výměře 1 216 m2 odděleného z p.č. 1209/3 v k.ú. Veřechov za 
kupní cenu ve výši 42.560 Kč + náklady s prodejem související 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

7. Odstoupení od odkupu pozemku p.č. 832/152 v k.ú. HD –  (23/R10/7) 

bere na vědomí odstoupení od odkupu pozemku p.č. 832/152 
orná půda o výměře 851 m2 v k.ú. Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor IRM zařazením pozemku do 
dalšího kola prodeje  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

8. Prodej pozemků Loreta – informace (23/R10/8)  

v záležitosti výsledků veřejné soutěže na prodej pozemků na Loretě: 
a) bere na vědomí protokol o otevírání obálek z prvního kola prodeje pozemků na Loretě 

b) bere na vědomí oznámení manželů Levých o odstoupení od nabídky na odkup pozemku  
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c) pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním nového záměru odprodeje pozemků  p.č. 832/98, p.č. 
832/97, p.č. 832/100, p.č. 832/141, p.č. 832/142, p.č. 832/178, p.č. 832/158, p.č.832/152 v k.ú. 
Horažďovice  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

9. Ukončení pronájmu části pozemku p.č. 277/1 v k.ú. Sv. Pole – (23/R10/9) 

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) 
a (nájemce) k části pozemku p.č. 277/1 v k.ú. Svaté 
Pole u Horažďovic ke dni 28.02.2023 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

10. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 277/1 v k.ú. Sv. Pole (23/R10/10)  

schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 277/1 ostatní plocha o výměře cca 8 m2 v k.ú. Svaté 
Pole u Horažďovic za účelem zahrady a pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru pronájmu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

11. Záměr pronájmu  části pozemku p.č. 223/15 v k.ú. HD (23/R10/11)  

schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 223/15 o výměře cca 19 m2 v k.ú. Horažďovice za 
účelem umístění plechové garáže a za nájemné ve výši 1.000 Kč/rok + DPH, pověřuje MěÚ, odbor 
IRM města zveřejněním záměru pronájmu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

12. Pronájem pozemků v k.ú. HD 1780/4 a 1775/9 – otevírání obálek (23/R10/12)  

a) bere na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na pronájem části p.č. 1780/4 a p.č. 
1775/9 v k.ú. Horažďovice 

b) schvaluje pronájem části p.č. 1780/4 a p.č. 1775/9 v k.ú. Horažďovice společnosti MK Comfort 

Servis s.r.o., Chodská Lhota 163 za nájemné ve výši 212 Kč/m2/rok + DPH a pověřuje MěÚ, 
odbor IRM dopracováním nájemní smlouvy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

13. Souhlas s uzavírkou komunikace – Okružní ul. – přesun kogenerační jednotky (23/R10/13)  

souhlasí s povolením úplné uzavírky části ulice Okružní v Horažďovicích dne 14.03.2023 od 8:30 -
11:45 hod. z důvodu přesunu technologie kogenerační jednotky z kamionu do prostoru kotelny čp. 
882 Okružní ulice v Horažďovicích a vedením objízdné obousměrné trasy po ulicích Kaskova a Josefa 
Pavla 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

14. Souhlas s vedením objízdné trasy – Kanalizace a ČOV–Pačejov, Velešice, Týřovice (23/R10/14)  

souhlasí s vedením objízdné trasy po zastavěném území obce Horažďovice a Třebomyslice pro 
veškerou dopravu včetně BUS z důvodu provádění stavby „Kanalizace a ČOV – Pačejov, Velešice, 
Týřovice“ v termínu do 07.04.2023 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

15. Věcné břemeno – stavba „Veřechov, KT, čp. 18 – NN“ (23/R10/15)  

v záležitosti žádosti společnosti Senergos, a.s.: 
a) revokuje usnesení RM – bod 23/R6/20 z důvodu změny umístění zemního kabelu do pozemku 

p.č. 1543/1 v k.ú. Veřechov 

b) souhlasí se stavbou „Veřechov, KT, čp.18 – NN“ na pozemku p.č. 1543/1 v k.ú. Veřechov 

c) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IZ-12-0001482 k akci „Veřechov, KT, čp.18 – NN“ mezi městem Horažďovice (budoucí 
strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly 

zastoupenou na základě plné moci společností Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, Ostopovice 
(budoucí strana oprávněná) 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 
 



 4 

16. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací PK – závěr zjišťovacího řízení (23/R10/16)  

bere na vědomí závěr zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
Plzeňského kraje“, kdy koncepce naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, a proto bude předmětem procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

17. Povodí Vltavy – prohlášení předkladatel koncepce (23/R10/17)  

bere na vědomí oznámení Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5 o zveřejnění 
„Prohlášení předkladatele koncepce“ plánu dílčího povodí Horní Vltavy 2021 – 2027, které 
představuje shrnutí závěrů z procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

18. Provozní řád – Motokros Klub HD (23/R10/18)  

bere na vědomí provozní řád motokrosového areálu MCC Horažďovice v AČR včetně akcí, které se 
budou konat v roce 2023 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

19. ČEVAK – přístup do GIS pro pracovníky města (23/R10/19) 

schvaluje dohodu o přístupu do systému GIS (geografický informační servis) mezi městem 
Horažďovice a společností ČEVAK, a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

20. Poskytnutí dotace PK na dopravní obslužnost (23/R10/20)  

doporučuje ZM schválit poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 
obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2023 ve výši 204.520 Kč a uzavření příslušné smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor FO  
 

21. Poskytnutí dotace – spolufinancování – zámecký pivovar (23/R10/21)  

doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč jako povinný spolupodíl města  
 a J  na akci opravy 

krovů a střechy a další související práce na objektu bývalých stájí zámeckého pivovaru, Komenského 
čp. 1079, r. č. 10381/4-4884 ÚSKP, která bude spolufinancována z Programu regenerace MPR a 

MPZ 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   
 

22. Odepsání z účtu nedokončeného majetku – grafický návrh znaku a vlajky (23/R10/22)  

souhlasí s odepsáním grafického návrhu znaku a vlajky města Horažďovice z účtu nedokončeného 
dlouhodobého nehmotného majetku 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

23. Jmenování konkursní komise – KMŠ (23/R10/23)  

v souvislosti s vyhlášením konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Křesťanské 
mateřské školy DUHA, Horažďovice, příspěvková organizace z důvodu končícího šestiletého období 
výkonu práce na pracovním místě ředitele školy: 
a) jmenuje konkursní komisi pro posuzování uchazečů na pracovní místo ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění v tomto složení: předseda -   

- zástupce zřizovatele, členové: - zástupce zřizovatele,  
 – zástupce Krajského úřadu Plzeňského kraje,  – 

školní inspektorka Plzeňského inspektorátu České školní inspekce,  K  - zástupce 
pedagogických pracovníků školy, – odborník v oblasti psychologie,  

 – odborník v oblasti organizace a řízení ve školství 
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b) pověřuje Bohuslavu Kodýdkovou, pracovnici odboru PPŠK, funkcí tajemnice konkursní komise 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

24. Souhlas s přijetím dotace – ZŠ Komenského (23/R10/24)  

schvaluje podání žádosti Základní školy Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace do 
dotačního programu Plzeňského kraje „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2023“ 
s projektem „Mámo, táto, jsem v bezpečí?“, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu 

s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

25. Poskytnutí dotace – Hudba bez hranic (23/R10/25)  

doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace spolku Hudba bez hranic, z.s., IČO: 26555131 na 
Ševčíkovy hudební večery v roce 2023 ve výši 145.000 Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

26. Západočeská oblastní přehlídka (23/R10/26)  

v záležitosti 38. ročníku Západočeské oblastní přehlídky činoherního a hudebního divadla ve dnech 
16. - 19.03.2023: 

a) schvaluje uzavření dohody o odborném, organizačním a finančním zabezpečení Západočeské 
oblastní přehlídky činoherního a hudebního divadla 2023 mezi městem Horažďovice a Svazem 
českých divadelních ochotníků, západočeské oblastní předsednictvo  

b) schvaluje uzavření dohod o vystoupení mezi městem Horažďovice a soutěžními divadelními 
soubory (přihlášeno 10 souborů) 

c) schvaluje uzavření smluv o dílo mezi městem Horažďovice a fyzickými osobami (3x člen odborné 
poroty a tajemník odborné poroty, na technické zajištění přehlídky) 

d) schvaluje vstupné 70 Kč/představení, volné vstupenky na představení v celkovém počtu max. 
100 ks 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

27. Kroniky obcí – Komušín, Třebomyslice a HD Lhota (23/R10/27)  

bere na vědomí zápis textů do kronik obcí Komušín, Třebomyslice a Lhota Horažďovická za rok 2022  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

28. Poskytnutí dotace – Poradna pro rodinu (23/R10/28)  

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč na provoz sociální služby odborného sociálního 
poradenství – Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní 
oblast a osobnostní rozvoj o.p.s., Záboří 83 a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ odbor SZ  
 

29. Poskytnutí dotace – Středisko výchovné péče (23/R10/29)  

schvaluje poskytnutí  dotace ve výši 5.000 Kč na provoz Střediska výchovné péče Domažlice – 

víkendový pobyt a zážitková pedagogika v rámci internátního pobytu pro děti s rizikovým chováním 
ve škole nebo v rodině a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor SZ 
 

30. Poskytnutí dotace z rozpočtu PK – regionální funkce knihoven (23/R10/30)  

schvaluje uzavření  smlouvy mezi městem Horažďovice a Plzeňským krajem  o poskytnutí účelové 
dotace ve výši 413.675 Kč z rozpočtu Plzeňského kraje určené na odborné knihovnické činnosti 
– za realizaci usnesení zodpovídá OS, MěK  
 

31. Poskytnutí věcného daru – velitel JPO III (23/R10/31) 

schvaluje poskytnutí věcného daru (poukázka na nákup zboží) v celkové maximální hodnotě 5  

Kč, jako ocenění práce u JPO III SDHO Horažďovice Václavu Melkovi ml. (končícímu veliteli jednotky 
JPO III SDHO Horažďovice) a vyslovuje jmenovanému poděkování za jeho činnost pro město 
Horažďovice a ORP Horažďovice za činnost ve funkci u JPO III SDH Horažďovice a v Bezpečnostní 
radě ORP Horažďovice v letech 2015 až 2023 
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– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, KS  

32. Rozpočtové opatření číslo 01/2023 (23/R10/32) 

provádí rozpočtové opatření č. 01/2023, kterým se zvyšují příjmy ve třídě 4 (Přijaté transfery) o 
1.966.900 Kč a zvyšují se výdaje ve třídě 5 (Běžné výdaje) o 1.966.900 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, FO  
 

33. Podání žádosti o dotaci – rozšíření MKDS (23/R10/33) 

a) schvaluje realizaci projektu „Rozšíření a rekonstrukce Městského kamerového dohlížecího 
systému“ (dále jen MKDS) ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě Horažďovice a prohloubení 
pocitu bezpečí jeho obyvatel a návštěvníků a posílení činnosti MP Horažďovice 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt (příloha této zprávy) zpracovanou v souladu 

s Pravidly poskytování dotací v rámci dotačního titulu v rámci dotace z dotačního programu 
„Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2023“ (příloha této zprávy) v rozsahu 

návrhu rozšíření a modernizace kamerových bodů v podání žádosti na projekt „Rozšíření a 
rekonstrukce městského kamerového a dohlížecího systému“ (dále jen MKDS) Městské policie 
Horažďovice ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě Horažďovice a prohloubení pocitu 
bezpečí jeho obyvatel a návštěvníků a posílení činnosti MěP Horažďovice, v souladu s popisem 

projektu s celkovými plánovanými výdaji 376.159 Kč včetně DPH (v příloze předběžná nabídka 
Šumava Net s.r.o.) 

c) schvaluje spoluúčast města v případě schválení dotace na dofinancování projektu, a to ve výši 
cca 188.079,50 Kč včetně DPH 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěP  
 

34. Souhrnná inventarizační zpráva (23/R10/34) 

schvaluje souhrnnou inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku, závazků pohledávek 
města Horažďovice za rok 2022  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO  
 

35. Zhodnocení finančních prostředků (23/R10/35) 

bere na vědomí informaci o stavu volných finančních prostředků města Horažďovice ke dni 
03.03.2023, formě jejich aktuálního zhodnocování a bankovních finančních instrumentech k tomu 

využívaných  
schvaluje: 

a) zhodnotit finanční prostředky fondu městského muzea nákupem dluhopisů J&TEF CZ V 8,5/27, 

ISIN CZ0003543092, v hodnotě 630.000 Kč, se splatností 23.08.2027. Admin. J&T BANKA, a.s. 

b) zhodnotit finanční prostředky získané zpět ze splatných dluhopisů ve výši 30 mil. Kč nákupem 
dluhopisů J&TEF CZ V 8,5/27, ISIN CZ0003543092, v hodnotě 30 mil. Kč, se splatností 
23.08.2027, administrátor J&T BANKA, a.s.  

c) zpeněžit prodejem podílové listy fondu J&T MONEY CZK v pořizovací ceně 25 mil. Kč 

d) zhodnotit volné finanční prostředky města v hodnotě 30 mil. Kč nákupem směnek JTPE, emitent 
J&T Private Equity B.V., administrátor J&T BANKA, a.s., se splatností 12 měsíců, s možností jejich 
předčasného splacení dle finančních potřeb města 

  – za realizaci usnesení zodpovídá tajemník a MěÚ, FO  
 

36. Příprava zasedání ZM 4 (23/R10/36) 

doporučuje ZM schválit program 4. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu Ing. Miroslava Bočka, 
Bc. Karla Šmrhu a návrhovou komisi: Daniela Martínka, Bc. Michala Šedivého  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS 
 

37. Termíny jednání RM a ZM (23/R10/37) 

schvaluje: 

 termíny jednání RM:  20.03.2023 ve 14:00 hod. 

      03.04.2023 ve 14:00 hod. 

      24.04.2023 ve 14:00 hod. 
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      15.05.2023 ve 14:00 hod. 

      29.05.2023 ve 14:00 hod. 

       

 termín jednání ZM:  20.03.2023 v 18:00 hod.  

     

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS 

 

 

  
 

  

 Ing. Michael Forman v.r.     Ing. Hana Kalná v.r.    

 starosta města      místostarostka města   


