Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Městský úřad Horažďovice

INFORMACE
o konání 19. 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 19. 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: 12.09.2022 od 18:00 hodin

Navržený program:
Zahájení a schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Určení návrhové komise
Schválení zápisu a kontrola usnesení z 18. zasedání ZM ze dne 20.06.2022
Zpráva o činnosti rady města
Rozpočtové opatření
DSO Horažďovicko – závěrečný účet 2021, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Poskytnutí dotace z rozpočtu města – program regenerace MPR a MPZ
Odprodej nově vzniklých pozemků st. p.č. 1067/4 včetně stavby (odděleno z p.č. 1067 a
p.č 1153/18 (odděleno z p.č. 1153/4) v k.ú. Horažďovice (bývalá uhelna Okružní)
10. Odprodej pozemku st. p.č. 1822 v k. ú. Horažďovice (ČEZu)
11. Odprodej pozemků st.p.č. 1779, st.p.č.1858, st.p.č. 1859 a p.č. 1686/5 v k.ú. HD (Povodí)
12. Odprodej nově vzniklého pozemku p.č. 2727/4 v k.ú. HD (odděleno z p.č. 2727/1)
13. Odprodej nově vzniklého pozemku p.č. 1389/25 v k.ú. Komušín (odděleno z p.č. 1389/18)
14. Odprodej STL plynovodu na pozemku p.č. 153 v k.ú. Horažďovice
15. Odkup sádek včetně příslušenství na pozemcích p.č. 1669, p.č. 1670, p.č. 1668 v k.ú
Horažďovice od Českého rybářského svazu
16. Dům pro seniory – dodatek ke smlouvě o zřízení práva stavby – SENECURA (majetkové
vypořádání části staveb, které se stanou stavbami veřejnými ve vlastnictví města)
17. Novostavba obchodního centra Horažďovice – změna smlouvy
18. Pojmenování nově vzniklých ulic
19. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na Horažďovicku na období 2023-2025
20. Různé
21. Diskuse
22. Usnesení a závěr
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Horažďovice 02.09.2022

Ing. Michael Forman v.r.
starosta města

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

