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.

23. zasedání zastupitelstva města
konané dne 11. 10. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích

Usnesení
Zastupitelstvo města:
1.

schvaluje zapisovatelku Marcelu Kuldovou

2.

schvaluje návrhovou komisi: Mgr. Naděžda Chládková, MUDr. Zdeněk Marek, Ing.
arch. Jiří Kučera

3.

schvaluje ověřovatele zápisu: Jan Buriánek, Mgr. Roman Krejčí

4.

schvaluje program 23. zasedání ZM

5.

schvaluje zápis a plnění usnesení ze dne 22. 9. 2010

6.

schvaluje činnost rady města za uplynulé období

7.

ruší ke dni 15. 10. 2010 finanční a kontrolní výbor ZM a odvolává jejich členy

8.

schvaluje aktualizovaný plán společných zařízení – komplexní pozemkové úpravy
v k.ú. Horažďovice – část

9.

a) schvaluje prodej p.č. 1192/6 trvalý travní porost o výměře 177 m2 v k.ú. Zářečí u
Horažďovic. Cena je stanovena sazbou 100 Kč/m2 + poplatky s prodejem související.
b) schvaluje příslušnou kupní smlouvu mezi městem Horažďovice a …………… a
pověřuje starostku města podpisem

10.

schvaluje spolupráci se společností Správa a údržba silnic Klatovy, Za Kasárny 324/IV,
Klatovy k akci „Horažďovice – Třebomyslická ulice a malý městský obchvat“
a) město Horažďovice bere na vědomí přípravu žádosti do ROP NUTS II Jihozápad na
projekt „Horažďovice – Třebomyslická ulice a malý městský obchvat“
b) město Horažďovice zařadí do rozpočtu na rok 2011 až 2012 částku odpovídající
financování objektů realizovaných městem v rámci společné realizace
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c) město Horažďovice schvaluje Smlouvu o spolupráci se Správou a údržbou silnic
Klatovy, Za Kasárny 324/IV, Klatovy a pověřuje starostku města podpisem
11.

bere na vědomí informaci o aktuálním stavu územního plánu města Horažďovice

12.

vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 1/1994, č. 1/1995 a č. 3/1996

Mgr. Jindřiška Antropiusová, v.r.
starostka města

Ing. Ladislav Lenský, v.r.
místostarosta města
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