
1

Město Horažďovice
Usnesení 

z  42.  jednání  Rady města v Horažďovicích  konaného 
 dne  18.06.2012

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  41. schůze  
RM  dne 28.05.2012

2. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Sdružení SILNICE KT + ZNAKON – I/22 
Horažďovice  účastníků Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, Klatovy (vedoucí účastník sdružení) a 
ZNAKON a.s., Sousedovice č.p. 44, Strakonice (účastník sdružení) na realizaci díla „I/22 
Horažďovice, Komenského ul.“ s nabídkovou cenou ve výši 19.484.616,40 Kč bez DPH (z toho část 
připadající na město 6.978.022,92 Kč bez DPH), schvaluje Souhrn smluvních dohod včetně příloh  a 
pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města 

3. schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na opravu části omítek 
historické parkánové zdi, součásti kulturní památky zámku v Horažďovicích a pověřuje starostu města 
podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

4. schvaluje „Protokol o otevírání a hodnocení obálek s nabídkou na prodej nemovitosti čp. 265 
Plzeňská ulice v Horažďovicích“ a doporučuje ZM projednat a schválit prodej nemovitosti čp. 265 
objekt bydlení na st.p.č. 258/1, st.p.č. 258/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 399 m2, objekt bez 
čísla popisného – objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 258/2, st.p.č. 258/2 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 1 083 m2 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu 2.708.100 Kč a kupní smlouvu mezi 
městem Horažďovice (prodávající) a Martinem Korchem, Husovo náměstí 140, Horažďovice (kupující) 
– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a  majetku města 

5. schvaluje znění dopisu adresovaného Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, Praha 1 – Nové Město týkající se koupě nemovitostí objektu bydlení čp. 425 na st.p.č. 361/1, 
st.p.č. 361/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 80 m2, objektu bydlení čp. 426 na st.p.č. 361/2, 
st.p.č. 362/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 78 m2, části pozemku p.č. 2775/3 přiléhající 
k nemovitostem čp. 425 a čp. 426, p.č. 1272/20 ostatní plocha silnice o výměře 7 m2, p.č. 1272/8 
ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 175 m2 vše v k.ú. Horažďovice a pověřuje starostu města 
podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

6. neschvaluje záměr odkupu nemovitosti obchodu čp. 18 na st.p.č. 94, st.p.č. 94 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 113 m2 v k.ú. Komušín od Západočeského konzumního družstva, Nám. Svobody 
135, Sušice za cenu 809.750 Kč. Rada města Horažďovice je připravena jednat s majitelem 
nemovitosti o  koupi nemovitosti za výrazně nižší prodejní cenu – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

7. schvaluje „Protokol o otevírání a hodnocení obálek s nabídkami na prodej bytové jednotky v čp. 
877/11 Palackého ulice v Horažďovicích“ ze dne 24.05.2012 a pověřuje MěÚ Horažďovice, odbor 
investic, rozvoje a majetku města vyzvat oba zájemce s nejvyšší nabídnutou cenou k podání nové 
přihlášky do 2. kola výběrového řízení, přičemž minimální cena je stanovena ve výši 252.000 Kč 
(nejvyšší cena z 1. kola výběrového řízení) – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 
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8. schvaluje výběrové řízení na prodej bytové jednotky č. 781/5 ulice Pod Vodojemem v Horažďovicích 
na st.p.č. 729 a 730 v k.ú. Horažďovice a spoluvlastnického podílu ve výši 568/10172 na společných 
částech domu a na stavebních pozemích st.p.č. 729 a st.p.č. 730 v k.ú. Horažďovice za minimální 
cenu 511.200 Kč (9.000 Kč/m2) a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním 
záměru prodeje – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

9. pověřuje MěÚ Horažďovice, odbor investic, rozvoje a majetku města přípravou majetkového 
vypořádání pozemků v uvedeném rozsahu dle návrhu mezi městem Horažďovice a společností 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Praha 5 – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

10. schvaluje zvláštní užívání místní komunikace ulice Šumavská v Horažďovicích p.č. 2821/2, p.č. 
2722/26, p.č. 2722/25 v k.ú. Horažďovice, v úseku dle doložené situace, z důvodu umístění optického
kabelu do silničního pozemku a Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
k akci „Horažďovice, Šumavská ulice - optická síť“ mezi městem Horažďovice (budoucí strana 
povinná) a společností Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice (budoucí stana 
oprávněná) a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor 
investic, rozvoje  a majetku města 

11. souhlasí s legalizací stávající kopané studny na pozemku p. č. 202/2 v k. ú. Třebomyslice u 
Horažďovic – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

12. souhlasí s výstavbou distribuční sítě nízkého napětí na pozemcích p.č. 2227/9, p.č. 2234/5, p.č. 
2646, p.č. 2779/1 v k.ú. Horažďovice ve vlastnictví města Horažďovice s tím, že společnost SEKV 
spol. s r.o., tuto skutečnost oznámí nájemci p.č. 2234/5 a schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby č. IV-12-0008105, Horažďovice 
Předměstí, 2RD – kNN mezi městem Horažďovice (budoucí strana povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly v zastoupení na základě plné moci společností 
SEKV spol. s r.o., se sídlem Hády 2b, Brno (budoucí strana oprávněná) a  pověřuje starostu města 
podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

13. souhlasí s uložením drenážního potrubí za účelem odvlhčení štítové zdi domu čp. 293 v 
Horažďovicích do pozemku města p. č. 2759/6 v k. ú. Horažďovice, schvaluje smlouvu o podmínkách 
zřízení stavby mezi městem Horažďovice a  …………….., ………………..,  ………………. a pověřuje 
starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města 

14. souhlasí s podnájmem nebytových prostor v domě čp. 39, Ševčíkova ulice, Horažďovice (prodejna 
dámské konfekce)  Miroslavu Pojžárkovi, Otavská 1037, Horažďovice za  účelem provozování oprav 
šicích strojů, broušení nožů a nůžek na dobu neurčitou s platností od 01.07.2012 s  podmínkou, že  
budou  respektována  ustanovení  nájemní  smlouvy  ze dne 18.04.2012 a bude doložena smlouva o 
podnájmu nebytových prostor na dobu neurčitou mezi Janou Pojžárkovou a Miroslavem Pojžárkem 
jako příloha k platné nájemní smlouvě – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města 

15. bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 77, Prácheňská ulice, Horažďovice 
(garáž) podanou nájemcem Janem Sládkem, Plzeňská 245, Horažďovice. Nájemní vztah skončí 
uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty ke dni 30.09.2012 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

16. schvaluje dle § 711 odst. 2 písm. b) Občanského zákoníku výpověď z nájmu bytu …………….. a 
…………………, nájemcům  bytu č. .., ………………….., Horažďovice 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 

17. schvaluje prodloužení nájmu  bytu č. .,  ……………….., Horažďovice nájemcům …………….. a 
………………  ………………. na dobu určitou od 01.06.2012 do 31.08.2012 za nájemné  39,97 Kč/m2

za podmínky, že nejpozději do 30.06.2012 bude řádně uhrazen běžný měsíční nájem za měsíce 
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březen (část), duben, květen 2012 ve výši 12.432 Kč včetně poplatku z prodlení v plné výši. Při 
nedodržení této podmínky nebude  již nájem bytu prodloužen a dlužné nájemné bude vymáháno 
soudní cestou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

18. schvaluje prodloužení nájmu bytu č. .., ……………….., Horažďovice  ………………………. na dobu 
určitou  od  01.06.2012   do   30.11.2012   za  nájemné  39,97  Kč/m2. Nájem  bytu   bude opětovně 
prodloužen v případě, že k 30.11.2012  bude  řádně  hrazeno  běžné měsíční nájemné, nebude dluh 
na nájmu a bude uhrazen v plné výši poplatek z prodlení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města

19. schvaluje prodloužení nájmu  bytu č. …, …………………., Horažďovice nájemci ………………….. na 
dobu určitou od 01.06.2012 do 30.11.2012 za nájemné  39,97 Kč/m2 za podmínky, že nejpozději do 
30.06.2012 bude doplacen běžný nájem za měsíc březen 2012 ve výši 215 Kč a bude doloženo 
potvrzení o úhradě nájmu za měsíc květen 2012. Při nedodržení této podmínky nebude  již nájem 
bytu prodloužen a dlužné nájemné bude vymáháno soudní cestou – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

20. schvaluje prodloužení nájmu bytu č. .., …………………, Horažďovice nájemci ………….. 
……………… na dobu určitou  od 01.06.2012 do 30.11.2012 za nájemné 39,97 Kč/m2 s uplatněním 
slevy pro rok 2012 ve výši 5,80 Kč/m2. Nájem bytu bude opětovně prodloužen v případě, že 
k 30.11.2012 nebude dluh na nájemném a bude uhrazen v plné výši poplatek z prodlení – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

21. schvaluje prodloužení nájmu  bytu č. .., ………………, Horažďovice nájemci ………………..na dobu 
určitou od 01.06.2012 do 30.11.2012 za nájemné  39,97 Kč/m2 za podmínky, že nejpozději do 
30.06.2012 bude řádně uhrazen běžný měsíční nájem za měsíce duben, květen 2012 ve výši 6.110 
Kč včetně poplatku z prodlení v plné výši. Při nedodržení této podmínky nebude  již nájem bytu 
prodloužen a dlužné nájemné bude vymáháno soudní cestou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

22. schvaluje prodloužení nájmu bytu č. .., …………………., Horažďovice nájemci …………………… na 
dobu určitou od 01.06.2012 do 30.11.2012 za nájemné  39,97 Kč/m2. Nájem bytu bude opětovně 
prodloužen v případě, že k 30.11.2012 bude řádně placeno běžné měsíční nájemné, nebude dluh na 
nájmu a bude uhrazen v plné výši poplatek z prodlení – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města 

23. v bytových záležitostech:

a) revokuje usnesení 41. RM, bod 18. h) ze dne 28.05.2012

b) schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ………………………., Horažďovice ………………., 
……………….., …………………….  s platností od 01.07.2012 do 31.06.2014 za nájemné 36,42 
Kč/m2. Nájemné bude valorizováno vždy k 01.07. běžného kalendářního roku o míru inflace 
spotřebitelských cen roku předchozího.

c) schvaluje pronájem bytu č. . (2+1), ………………….., Horažďovice ………………., 
……………….. s platností od 01.08.2012 na dobu určitou do 31.12.2013 za nájemné 39,97 
Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 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

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

24. schvaluje podání žádosti do programu Podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu 
s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území 
Plzeňského kraje v roce 2012, vyhlášeného Radou Plzeňského kraje a pověřuje starostu města 
podpisem – za realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 
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25. doporučuje ZM rozhodnout o poskytnutí  bezúročné půjčky Tělocvičné jednotě Sokol Horažďovice, 
Tyršova 352, Horažďovice ve výši 100 tis. Kč a dobou splatnosti 2 roky na dofinancování 
rekonstrukce herny stolního tenisu v budově sokolovny a schválit smlouvu o půjčce mezi městem 
Horažďovice (věřitel) a Tělocvičnou jednotou Sokol Horažďovice, Tyršova 352, Horažďovice (dlužník) 
– za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

26. doporučuje ZM schválit 2. rozpočtovou změnu, tj. rozpočtová opatření 8 – 16/2012 – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  MěÚ, finanční odbor

27. doporučuje ZM schválit Závěrečný účet DSO RADINA za rok  2011 – souhlasit s hospodařením za 
rok 2011, a to bez výhrad a vzít na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření zpracovanou 
Krajským úřadem Plzeňského kraje – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, finanční odbor 

28. doporučuje ZM schválit obnovení kontokorentního úvěru 7 mil. Kč se splatností jednoho roku od 
podpisu smlouvy o úvěru u České spořitelny, a.s. a zajištění tohoto úvěru budoucími rozpočtovými 
příjmy města – za  realizaci  usnesení  zodpovídá MěÚ, finanční odbor

29. neschvaluje snížení úhrady nájemného za pronájem nebytových prostor – restaurace v  aquaparku 
v Horažďovicích s tím, že doba plánovaných odstávek za léta 2011 a 2012 odpovídá skutečné době 
realizovaných odstávek pouze v jiném časovém rozložení – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
finanční odbor 

30. bere na vědomí protokol o výsledku průběžné kontroly v příspěvkové organizaci ZŠ Komenského a 
Křesťanské MŠ provedené Krajským úřadem Plzeňského kraje – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK 

31. schvaluje uzavření MŠ Loretská ul. v době od 01.07.2012 do 31.07.2012 a Křesťanské mateřské 
školy v době od  01.08.2012 do 31.08.2012. Mateřská škola, která bude přes prázdniny otevřena, 
bude zajišťovat provoz i pro děti z uzavřené mateřské školy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK 

32. souhlasí s užíváním části nebytových prostor v MŠ Loretská a souhlasí s předloženou „Smlouvou o 
užívání nebytových prostor formou další výpůjčky“ mezi MŠ Loretská a Alenou Ledvinovou, Tyršova, 
Horažďovice a dále s předloženou „Smlouvou o užívání nebytových prostor formou další výpůjčky 
mezi MŠ Loretská a Kateřinou Pultrovou, Štěpánky Jelínkové 152, Zadní Třebaň – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

33. v záležitosti městských slavností schvaluje: 

a) smlouvu o reklamě mezi městem Horažďovice a společností Elektro Janovský, s.r.o., nám. Míru 
204, Blatná a pověřuje starostu města podpisem 

b) darovací smlouvu mezi městem Horažďovice a Václavem Burdou, Otavská 1031, Horažďovice 
a pověřuje starostu města podpisem 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

34. schvaluje uspořádání koncertů o.s. Provoque ve dnech 23.06.2012 Skate kaše ve skate parku, 
29.06.2012 – koncert v Parkánu, 28.07.2012 skate kontest, 18.08.2012 pouťový koncert v Parkánu a 
to za podmínek, které jsou stanoveny v důvodové zprávě –  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK 

35. doporučuje ZM neschválit  návrh zařadit do návrhu zadání změny č. 1 územního plánu plochu č. 22  
(lokalita U Tržiště nyní vedeno  jako zastavitelná lokalita – území obytné) nově na plochu určenou  
pro zahrádky z důvodů, že návrh nebyl podán v termínu určeném zastupitelstvem města a svojí 
povahou ho nelze považovat za obecně prospěšný záměr  k dodatečnému zařazení do projednání 
doplnění změny č.1 územního plánu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor VÚP 

36. v rámci změny územního plánu doporučuje ZM  schválit záměr  doplnit do návrhu zadání změny č. 
1 územního plánu přesun plochy č. 21 (lokalita Nový Dvůr) z rezervy do plochy aktivní s tím, že její 
určení zůstává zachováno – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor VÚP
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37. doporučuje ZM vzít na vědomí připomínky k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu podané 
občany části obce Svaté Pole s tím, že tyto budou projednány a posouzeny v následných etapách 
pořizování změny č. 1 územního plánu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor VÚP

38. schvaluje změnu složení povodňové komise ORP, a to namísto bývalého pracovníka krizového 
řízení Antonína Hlavatého nově Františka Kříže, ……………., …………….. – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor ŽP 

39. schvaluje Prohlášení o partnerství mezi městem Horažďovice (partner projektu) a Střední školou 
Horažďovice, Blatenská 313, Horažďovice (žadatel o dotaci) při podání žádosti o dotaci  z ROP 
NUTS3 Jihozápad na projekt Moderní technologie v grafickém designu a gastronomii  a pověřuje 
starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města 

40. doporučuje ZM souhlasit s rozmístěním  tzv. Kamenů zmizelých (Stolpersteine) v ulicích města. 
Jedná se o uctění obětí holocaustu. Mosazné dlaždice o rozměru 10 x 10 cm se umístí v chodníku 
před domem, kde oběť holocaustu žila. Financování projektu není předmětem tohoto návrhu – za 
realizaci usnesení zodpovídá starosta města 

41. doporučuje ZM schválit doplněný program 12. zasedání ZM o body týkající se územního plánu a 
navrhuje schválit ověřovatele zápisu Mgr. Tomáše Pollaka, Miroslavu Jordánovou  a návrhovou 
komisi Ing. Miloslava Chlana, Ing. Josefa Řáhu

42. schvaluje smlouvu o dílo č. 15-05-2012 mezi městem Horažďovice a Danielem Brunátem, Dnešice 
266 a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Technické služby 

43. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Empirica s.r.o., Pobřežní 18/16, Praha na 
provedení průzkumu veřejného mínění k architektonickému řešení rekonstrukce Mírového náměstí 
s nabídkovou cenou ve výši maximálně 48.550 Kč + DPH – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

44. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ROYAL Tech s.r.o., Fáblovka 404, Pardubice na 
realizaci díla „Bezpečný povrch tělocvičny ZŠ Blatenská Horažďovice“ s nabídkovou cenou ve výši  
942.636 Kč bez DPH, schvaluje  příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem 

45. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti PREISWERT s.r.o., Karla Němce 977, 
Horažďovice na akci „Výměna oken v bytovém domě čp. 68 v Horažďovicích“ za celkovou cenu 
202.411 Kč + DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

46. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti STAFIS-KT s.r.o., Pačejov - Nádraží 199, 
Pačejov na realizaci díla „Oprava parkánové zdi Horažďovice“ s nabídkovou cenou ve výši celkem 
357.916 Kč + DPH, schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

47. neschvaluje požadavek manželů…………………, ……………….., Horažďovice na doplnění 
přípravné dokumentace plánu Horažďovice – Komenského a Třebomyslická ulice a malý městský 
obchvat o další 2 sjezdy k pozemku p. č. 238/4 v k. ú. Horažďovice a návrh případných protihlukových 
opatření, neboť podmínky pro jejich pořízení a rozsah je projektovou dokumentací jednoznačně 
stanoven – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

48. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky Ing. Jiřího Matznera, Xaveriova 27, Praha na realizaci díla 
„Pasport a povolení k nakládání s vodami rybníků Malý, Prostřední a Velký Babín v Předměstí u 
Horažďovic“ s nabídkovou cenou ve výši celkem 96.000 Kč + DPH – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

49. souhlasí s umístěním vrtané studny na pozemku p. č. 55 v k. ú. Komušín pro ………………, 
…………………., ………………… – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města 
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50. nesouhlasí s realizací etážového vytápění pronajatého bytu č. 2, Peškova 710, Horažďovice – za  
realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

51. neschvaluje přijetí poskytnuté účelové finanční dotace v rámci  1. kola programu Podpora rozvoje 
cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2012 ve výši 250.000 Kč – za  realizaci  
usnesení  zodpovídá  starosta města 

52. schvaluje podání žádosti o pronájem p.č. 364/12 v k.ú. Babín u Horažďovic na Pozemkový fond 
České republiky, KP pro Plzeňský kraj, náměstí Gen. Píky 8, Plzeň a pověřuje starostu města 
podpisem žádosti – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města

53. schvaluje uspořádání příštích zasedání RM postupně ve společenských prostorách jednotlivých 
přidružených obcích – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  starosta města 

54. ve věci jednání RM schvaluje:

 termíny zasedání RM  09.07. 2012  v  15:00 hod. Svaté Pole
06.08. 2012  v  15 00 hod. Komušín
27.08. 2012  v  15.00 hod. Předměstí
10.09. 2012  v  15:00 hod. MěÚ

termín zasedání ZM 10.09.2012  v  18:00 hod. MěÚ

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




