Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Městský úřad Horažďovice

INFORMACE
o konání 18. zasedání Zastupitelstva města Horažďovice
Městský úřad Horažďovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), informuje o konání 18. zasedání Zastupitelstva města Horažďovice, svolaného
starostou města Ing. Michaelem Formanem, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.
Místo konání: Městský úřad Horažďovice - velká zasedací místnost
Doba konání: 20.06.2022 od 18:00 hodin

Navržený program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Určení návrhové komise
4. Schválení zápisu a kontrola usnesení ze 17. zasedání ZM ze dne 14.03.2022
5. Zpráva o činnosti rady města
6. Zpráva o činnosti finančního výboru
7. Závěrečný účet města a účetní závěrka za rok 2021, zpráva o výsledku přezkoumání
8. Fond rozvoje bydlení
9. DSO Radina (závěrečný účet, střednědobý výhled, zpráva o výsledku přezkoumání)
10. Poskytnutí dotace – regenerace MPR a MPZ
11. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 2021-2031 – aktualizace
12. Odkup pozemků v k.ú. Horažďovice od Správy železnic
13. Odprodej pozemků pro výstavbu RD – Loreta
14. Odprodej nově vzniklého pozemku p.č. 809/56 v k.ú. HD
15. Odprodej nově vzniklého pozemku p.č. 809/57 v k.ú. HD
16. Odprodej nově vzniklých pozemků p.č. 219/41, 219/42 , 219/43 v k.ú. Horažďovice
17. Směna pozemků v k.ú. Komušín
18. Bytový dům Plzeňská ul. – záměr výstavby a odprodeje pozemku
19. Novostavba obchodního centra HD – prohlášení budoucího vlastníka
20. Bezúplatný převod pozemku p.č. 3112/3 a uložené kanalizace v k.ú. HD
21. Průzkumné vrty Ostrov – uzavření smlouvy se zhotovitelem
22. OZV č. 6/2012 – zrušení – podmínky k zabezpečení požární ochrany
23. OZV – pohyb psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích
24. OZV – podmínky pro pořádání akcí k zajištění veřejného pořádku
25. OZV – požární řád
26. OZV – o městské policii
27. Určení počtu zastupitelů na nové volební období
28. Různé
28.1. Prodloužení termínu platby za pozemek - Loreta
29. Diskuse
30. Usnesení a závěr
Horažďovice 10.06.2022

Ing. Michael Forman v.r.
starosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Jméno a podpis:
Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno a podpis:
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