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Město Horaž ďovice  
Usnesení  

z  34.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne  30.01.2012  

 
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   33. schůze  
RM  dne 09.01.2012  

2. schvaluje  nejvyšší nabídkovou cenu prodávané bytové jednotky č. 878/1 ve výši 666.666 Kč a 
doporučuje ZM projednat a schválit prodej bytové jednotky č. 878/1 na st.p.č. 1069/1 a st.p.č. 1069/2 
v k.ú. Horažďovice, ulice Palackého v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 639/12381 na 
společných částech domu a st.p.č. 1069/1 a st.p.č. 1069/2 v k.ú. Horažďovice a kupní smlouvu mezi 
městem Horažďovice (prodávající) a ………………………… (kupující) za cenu 666.666 Kč s tím, že 
kupní cena bude zaplacena do 3 měsíců od schválení prodeje ZM a záloha ve výši 5.000 Kč na 
náklady spojené s prodejem bude zaplacena do 14-ti dnů od schválení prodeje ZM  – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. z důvodu odstoupení od nabídky na koupi bytové jednotky: 

a) revokuje  usnesení 33. RM ze dne 09.01.2012, bod č. 17 

b) schvaluje  výběrové řízení na prodej bytové jednotky č. 877/2 Palackého ulice v Horažďovicích 
na st.p.č. 1069/1 a st.p.č. 1069/2 a spoluvlastnického podílu 353/12381 na společných částech 
domu 877 a 878 a st.p.č. 1069/1, st.p.č. 1069/2 v k.ú. Horažďovice za minimální cenu 317.700 
Kč, pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru prodeje bytové 
jednotky 

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

4. schvaluje  nabídku společnosti Šumavaplan, s.r.o., Krátká 98/III Sušice na vypracování investičního 
záměru - studie „Obnova kulturního dědictví a tradice Prácheňska“ za cenu 66.600 Kč + DPH – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. schvaluje  podání a znění žádosti do Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje pro 
rok 2012 v souvislosti s realizací akce „Stavební úpravy č.p. 36 Horažďovická Lhota – klubovna, 
knihovna“ a pověřuje starostu města podpisem žádosti včetně příloh – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. neschvaluje  provedení revitalizace pstruhových rybníčků na p.č.191/12, p.č. 191/13, p.č. 191/14, p.č. 
191/15, p.č. 191/16 v k.ú. Svaté Pole v roce 2012 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

7. neschvaluje   záměr …………………….. na zpřístupnění sklepního okna domu čp. 41 a vybudování 
dvou parkovacích míst – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

8. souhlasí  s umístěním fotovoltaických článků na novostavbě řadového domu na pozemku p. č. 
2821/27 v k. ú Horažďovice dle žádosti …………………………….   – za realizaci usnesení  zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje  záměr  odkupu pozemků p.č. 753/2, p.č. 832/41, p.č. 832/95 v k.ú. Horažďovice za cenu 
200 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. v záležitosti  záměru prodeje a pronájmu části pozemku p.č. 191/6 v k.ú. Svaté Pole  o výměře  cca 
658 m2:    
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a) bere na v ědomí  dopis ………………………… 

b) revokuje  usnesení  č. 33/10b) z  33. jednání  RM ze dne 09.01.2012  

c) schvaluje  záměr pronájmu části pozemku p.č. 191/6  v k.ú. Svaté Pole a pověřuje MěÚ,  
odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pronájmu   

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

11. schvaluje  nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 169/1 ostatní plocha – manipulační 
plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Horažďovice mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a  
…………………………. (nájemce) za cenu 9 Kč/m2 na dobu neurčitou od 01.02.2012 a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

12. odkládá rozhodnutí o pronájmu pozemků p.č. 2322/3 orná půda o výměře 12 335 m2, p.č. 2322/4 
orná půda o výměře 1 313 m2 v k.ú. Horažďovice a ukládá MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku 
města realizovat výběrové řízení obálkovou metodou mezi  žadateli Václav Soukup a Pavel Homolka 
s minimální cenou 800 Kč/ha – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic,  rozvoje  a  
majetku  města  

13. schvaluje  dohodu o ukončení nájmu bytu č. .., ………………., ……………………. mezi městem 
Horažďovice a manželi ……. a ……………………….,  ……………………, ………………..  
k 31.01.2012 a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

14. ve veřejném zájmu schvaluje  Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IE-12-0002522/1 mezi 
městem Horažďovice (strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín 4 – Podmokly v zastoupení na základě plné moci Miroslavem Vítovcem, Janovická 384/III, 
Klatovy k akci „Horažďovice – 5. května – kNN“ za jednorázovou náhradu ve výši 2.100 Kč + DPH 
podle zákona v platné výši a pověřuje starostu města podpisem  – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

15. v záležitosti pronájmu nebytových prostor v čp. 148, Husovo náměstí, Horažďovice revokuje  
usnesení 32. RM ze dne 19.12.2011, bod č. 27 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

16. bere na v ědomí  výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 311, ulice Blatenská, Horažďovice 
(prodejna optiky) podanou nájemcem Danielou Strouhalovou, Peškova 710, Horažďovice a schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni  31.01.2012 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

17. schvaluje  pronájem nebytových prostor v čp. 311, Blatenská ulice, Horažďovice Ireně Peškové, 
Nádražní 243,  Sedlice za účelem provozování oční optiky s platností od 01.02.2012 na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 312 Kč/m2/rok - prodejní 
prostory, 270,90 Kč/m2/rok - sociální zařízení a skladové prostory a bude valorizováno vždy  01.01. 
běžného kalendářního roku o míru inflace roku předchozího  –  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města   

18. na základě protokolu o výběrovém řízení na pronájem nebytových prostor v čp. 39, Ševčíkova ulice, 
Horažďovice schvaluje  Janě Petříkové, Nábřežní 413, Horažďovice pronájem nebytových prostor 
v čp. 39, Ševčíkova ulice,  Horažďovice za účelem prodeje maloobchodního spotřebního zboží na 
dobu neurčitou s platností od 01.05.2012 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve 
výši 1.450 Kč/m2/rok - prodejní prostory, 760 Kč/m2/rok - skladové prostory (sklep) a bude 
valorizováno vždy k 01.01. běžného kalendářního roku o míru inflace roku předchozího – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

19. schvaluje  dle § 711 odst. 2 písm. d) Občanského zákoníku výpověď z nájmu bytu ………………., 
nájemci  bytu č. ., …………………,  …………………….. s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počne 
plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  
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20. schvaluje  dle § 711 odst. 2 písm. b) Občanského zákoníku výpověď z nájmu bytu …………………, 
nájemcům  bytu č. .., ……………………..,  ………………………. s tříměsíční výpovědní lhůtou, která 
počne plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

21. schvaluje  splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek s ………………….., nájemcem bytu č. ..,  
………………………, ……………………  na   úhradu   dlužného nájemného  a příslušného poplatku z 
prodlení ve výši 1.000 Kč/měsíc vždy k 25. dni běžného kalendářního měsíce, poprvé v únoru 2012, 
zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

22. schvaluje  splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek s ……………………, nájemcem bytu č…..,  
………………………, …………………  na   úhradu   dlužného nájemného  a příslušného poplatku z 
prodlení ve výši 2.000 Kč/měsíc vždy k 25. dni běžného kalendářního měsíce, poprvé v únoru 2012, 
zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

23. schvaluje  prodloužení nájmu bytu č. …,  ………………., ………………. nájemci …………………. na 
dobu určitou  od 01.02.2012 do 31.07.2012 za nájemné ve výši 39,97 Kč/m2 za podmínky, že 
nejpozději do 15.02.2012 bude uhrazen dlužný nájem za měsíc leden 2012 ve výši 2.554 Kč.  Nájem 
bytu bude opětovně prodloužen v případě, že k 31.07.2012 nebude dluh na nájemném a bude 
uhrazen v plné výši poplatek z prodlení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města   

24. potvrzuje  na základě změny názvu školy paní Mgr. Jaroslavu Šimkovou, ředitelku Základní školy 
Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres Klatovy, jmenovanou dekretem č.j. MH/15626/2011 ze dne 
20.09.2011 ve funkci ředitelky Základní školy a Základní umělecké školy Horažďovice, příspěvková 
organizace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

25. rozhodla  na základě ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, že nebude vyhlašovat konkurs na ředitelku Křesťanské 
mateřské školy Horažďovice, Jiřího z Poděbrad 724, okres Klatovy a na ředitelku Mateřské školy 
Horažďovice, Loretská ul. 935, okres Klatovy. Pracovní poměr Mgr. Aleny Průchové a Bc. Marie 
Sládkové založený jmenováním se mění na dobu určitou do 31.07.2018 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

26. schvaluje   platový výměr ředitelek příspěvkových organizací Mgr. Aleny Průchové, Bc. Marie 
Sládkové, Mgr. Marcely Šmrhové a Mgr. Jaroslavy Šimkové dle přílohy s účinností od 1. ledna 2012, 
který je vydán v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
s nařízením vlády č. 448/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

27. schvaluje MŠ Loretská ul. odpisový plán a dobu odepisování 16 let u pořízeného dlouhodobého 
hmotného majetku (telefonní ústředna) v pořizovací hodnotě 48.654 Kč – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

28. souhlasí  s užíváním části nebytových prostor v Křesťanské MŠ a souhlasí s předloženou „Smlouvou 
o užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi Křesťanskou MŠ a 
………………………………. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

29. schvaluje  pořádání 8. ročníku Městského běhu dne 16.06.2012 od 10:00 – 11:30 hod. po trase 
Mírové náměstí – zámek – Zářečská – Nábřežní – Prácheňská – Příčná – Prácheňská – Trhová – 
Hradební – Mírové náměstí (pořadatel bude následně vyzván, aby si zajistil uzavření ulic) – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

30. schvaluje  vystoupení  Báry Basikové a Basicbandu při Slavnostech Kaše 2012 dne 23.06.2012 a 
schvaluje smlouvu mezi městem Horažďovice a Bárou Basikovou na zajištění hudebního vystoupení 
při Slavnostech Kaše 2012  dne 23.06.2012 a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
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31. schvaluje  uspořádání vánočního houslového koncertu Jaroslava Svěceného v kostele sv. Petra a 
Pavla v Horažďovicích dne 22.12.2012 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

32. v záležitosti prezentace města Horažďovice neschvaluje  prezentaci města Horažďovice v rámci 
informačního a orientačního systému v Klatovech a Písku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK 

33.  v záležitosti příspěvku na pořádání plesu schvaluje : 

a) poskytnutí 5 ks volných vstupenek pro dvě osoby na 1 hodinu do Aquaparku Horažďovice 
Fotbalovému klubu Horažďovice jako sponzorský dar na ples Fotbalového klubu 

b) poskytnutí 5 ks volných vstupenek pro dvě osoby na 1 hodinu do Aquaparku Horažďovice firmě 
Lyckeby Amylex a.s.  jako sponzorský dar na XV. ples Škrobařů  

c) poskytnutí 5 ks volných vstupenek pro dvě osoby na 1 hodinu do Aquaparku Horažďovice 
Sdružení hasičů Čech a Moravy, Klatovy jako sponzorský dar na XII. Okresní hasičský ples  

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odboru PPŠK   

34. schvaluje  navýšení počtu volných vstupenek do Aquaparku Horažďovice pro účastníky Tříkrálové 
sbírky 2012 a to o 20 ks pro děti do 15 let na 1 hodinu ( z původně 170 ks na 190 ks) – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor památkové péče, školství a kultury  

35. souhlasí  s průjezdem účastníků  XXXIII. ročníku Fuchs Oil Rally Agropa obcemi ve správě města 
Horažďovice dne 11.08.2012 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK a organizační 
složka Technické služby  

36. schvaluje  vyúčtování poskytnuté účelové dotace na zajištění koncertní sezóny Ševčíkových večerů 
v hotelu Prácheň a ZHL v roce 2011  předložené občanským sdružením Hudba bez hranic, 
Smetanova 784, Sušice  a souhlasí s ponecháním výtěžku z koncertní sezóny ve výši 13.588 Kč  
občanskému sdružení Hudba bez hranic, Smetanova 784, Sušice k využití v roce 2012 na zajištění 
koncertní sezóny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

37. v záležitosti užívání veřejného prostranství:  

a) schvaluje  Dohodu o ukončení Dohody o užívání veřejného prostranství ze dne 11. ledna 2008 
s firmou Silovský s.r.o., Hradební 65, Horažďovice ke dni 31. prosince 2011 a pověřuje starostu 
města podpisem 

b) neschvaluje  Dohodu o užívání veřejného prostranství pro prodejní stánek - část pozemku p.č. 
2758/1 s firmou LEMPA s.r.o., Elgatova 497/12, Brno 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

38. schvaluje  zakoupení nového solaria Ultrasun Powertower i8 do Aquaparku pro rekonstrukci prostoru 
sauny v červenci 2012 za 219.000 Kč bez DPH – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Aquapark  

39. schvaluje  smlouvu o zprostředkování reklamy Aquaparku v  INFORMAČNÍ BROŽUŘE  formou 
slevových kuponů mezi  Lubošem Lvem, Klatovy a městem Horažďovice a pověřuje starostu města 
podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá  organizační složka Aquapark   

40. v záležitosti kácení  zeleně : 

a) neschvaluje pokácení 1 ks javoru mléčného na p.č. KN 25 v zámecké zahradě Parkán v 
Horažďovicích 

b)  schvaluje  pokácení 1 ks thuje na p.č. KN 25 zámecká zahrada Parkán v Horažďovicích  

c) schvaluje   kácení dřevin nad jímacími zářezy v anglickém parku Ostrov na p.č. 1082 / 1 
v Zařečí u Horažďovic a p.č. 716 / 2 – katastrální území Velké Hydčice  

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  
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41. schvaluje  v organizačních záležitostech organizační složky Technické služby :  

a) smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby mezi městem Horažďovice a Úřadem práce ČR a 
pověřuje starostu města podpisem  

b) smlouvu  o výkonu veřejné služby mezi městem Horažďovice a osobami vykonávajícími 
veřejnou službu a pověřuje starostu města podpisem  

c) ve  smyslu  §  102 odstavec 2) písm. j)  zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších 
předpisů navýšení počtu zaměstnanců organizační složky Technické služby na dobu 1 roku 
s platností od 1. února 2012  do 31. ledna  2013  o  1  na funkci koordinátora výkonu veřejné 
služby s podmínkou, že bude na tohoto zaměstnance poskytnuta dotace od Úřadu práce  

d) ve  smyslu  §  102 odstavec 2) písm. j)  zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších 
předpisů zvýšení  počtu zaměstnanců organizační složky Technické služby – vzhled obcí a 
veřejná zeleň  v roce 2012 na dobu sezónních pracích o 9 na dobu max. 7 měsíců s 
podmínkou, že bude na tyto zaměstnance poskytnuta dotace od Úřadu práce   

e) plat vedoucímu organizační složky Technické služby dle přílohy č. 1 návrhu usnesení s platností 
od 01. 02. 2012  

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby a MěÚ, odbor kanceláře 
starosty  

42. v záležitosti regionální funkce městské knihovny  schvaluje :  

a) Smlouvu o přenesení regionálních služeb mezi Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského 
kraje  Smetanovy sady 2,  Plzeň a městem Horažďovice a pověřuje starostu města podpisem  

 
b) Smlouvy o poskytování regionálních služeb mezi Městem Horažďovice  (zřizovatel organizační 

složky Městská knihovna Horažďovice) a  obcemi   
� Obec Břežany   Místní knihovna Břežany  
� Obec Hejná   Místní knihovna Hejná 
� Obec Hradešice   Místní knihovna Hradešice 
� Obec Chanovice  Místní knihovna Chanovice 

Místní knihovna Holkovice 
� Obec Kejnice   Místní knihovna Kejnice 
� Obec Kvášňovice  Místní knihovna Kvášňovice 
� Obec Malý Bor   Místní lidová knihovna Malý Bor 
� Obec Myslív   Místní knihovna Myslív 
� Obec Nalžovské Hory  Obecní knihovna Nalžovské Hory   

Místní knihovna Miřenice 
Místní knihovna Velenovy 

� Obec Pačejov   Místní knihovna Pačejov   
Místní knihovna Velešice 

� Obec Svéradice   Obecní knihovna Svéradice 
� Obec Velké Hydčice  Místní knihovna Velké Hydčice 
� Obec Velký Bor   Obecní knihovna Velký Bor 
� Obec Zavlekov   Místní knihovna Zavlekov 

a pov ěřuje  starostu k podpisu příslušných smluv mezi městem Horažďovice a výše uvedenými 
obcemi – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna   

43. ukládá  MěÚ, odboru dopravy a silničního hospodářství svolat jednání k  problematice nebezpečného 
parkování v nepřehledné zatáčce před nádražní budovou v ulici Horažďovice-Předměstí a  zvýšení 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ulic Mayerova a Jiráskova – za  realizaci usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor dopravy a silničního hospodářství        

44. doporu čuje ZM pověřit Karla Žílu vedoucím strážníkem městské policie v Horažďovicích s platností 
od 01.03.2012 – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města   
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45. v bytových záležitostech:  

a) schvaluje  pronájem bytu č. … (2+1/II. kat.), ……………………., Horažďovice 
…………………….. s platností od 01.03.2012 na dobu určitou do 31.08.2012 za nájemné 39,97 
Kč/m2 s uplatněním slevy do 31.12.2012 ve výši 5,80 Kč/m2, nájemné bude valorizováno vždy k  
01.07. běžného kalendářního roku  o  míru inflace indexu ceny stavebních prací roku 
předchozího 

b) bere na v ědomí , že výlučným nájemcem bytu č. .., ………………….., Horažďovice se dle ust. § 
707, odst. 1 Občanského zákoníku stala …………………………… po úmrtí manžela 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

46. v záležitosti organizační změny na Městském úřadě Horažďovice:     

a) schvaluje  k termínu 01.04.2012 snížení počtu zaměstnanců u Městského úřadu Horažďovice o 
1 zaměstnance    

b) schvaluje  s platností od 01.04.2012 dle  § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Horažďovice – 52 z toho obslužné 2  

c) ukládá  tajemnici MěÚ Ing. Ivaně Duškové realizovat rozhodnutí zaměstnavatele za účelem 
zvýšení efektivnosti práce a úspory mzdových prostředků  

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ 

47. schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč Pošumavskému sportovnímu sdružení Klatovy na 
vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, trenérů, cvičitelů, rozhodčích a sportovních kolektivů okresu 
Klatovy za rok 2011 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odboru PPŠK  

48.  ve věci jednání RM a ZM  schvaluje  termíny dalších jednání : 

a) 13.02.2012 v 15.00 hodin – pracovní schůzka  k  projednání návrhů na změnu územního plánu  

b) 20.02.2012 v 15:00 hodin – 35. jednání RM, v 17:00 hodin  rozšířené o členy ZM – změny 
územního plánu   

c) 29.02.2012 v 18:00 hodin  veřejné zasedání zastupitelstva města  

 

 

 

 
Mgr. Karel Zrůbek, v.r.        Jan Buriánek, v.r.  
   starosta města         místostarosta města   
 
 

 


