
 
 

 

 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 

 Městský úřad Horažďovice 

                                          
 

INFORMACE 
o konání 3. 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 3. 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: 19.12.2022 od 18:00 hodin  
 
Navržený program: 
 

1. Zahájení a schválení programu 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
3. Určení návrhové komise 
4. Volba členů finančního a kontrolního výboru 
5. Schválení zápisu a kontrola usnesení z 2. zasedání ZM ze dne 07.11.2022 
6. Zpráva o činnosti rady města 
7. Úprava rozpočtu města na rok 2022 
8. Rozpočet města na rok 2023 
9. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2024-2027 
10. Rozpočet DSO Radina na rok 2023 
11. Cena vodného a stočného pro rok 2023 
12. Poskytnutí dotace z rozpočtu města – Oblastní charita – pečovatelská služba  
13. Poskytnutí dotace z rozpočtu města – Oblastní charita – občanská poradna 
14. Poskytnutí dotace z rozpočtu města – TJ Sokol, Fotbalový klub, Tenis klub 
15. Změna podmínek prodeje pozemků v lokalitě Na Loretě 
16. Odprodej pozemků Na Loretě  
17. Smlouva vlastníků nemovitostí o společném postupu při výstavbě komunikace v rámci 

stavby „ZŠ Blatenská – revitalizace školního areálu“ 
18. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 364/1 v k.ú. Babín   
19. Obecně závazné vyhlášky – školské obvody – ZŠ a MŠ  
20. Schválení určeného zastupitele pro územně plánovací dokumentaci 
21. Zpráva o uplatňování územního plánu Horažďovice 
22. Hlubinné úložiště jaderného odpadu – nesouhlas s vybudováním  
23. Různé 
24. Diskuse 
25. Usnesení a závěr 

 
Horažďovice 9.12.2022 

 
 
Ing. Michael Forman v.r. 
starosta města  

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


