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Město Horaž ďovice  
Usnesení  

z 25.  jednání  Rady m ěsta v Horaž ďovicích  konaného  
 dne  19.09. 2011  

 
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  24. schůze  
RM  dne 12.09.2011  

2. bere na v ědomí  zápis z konkurzního řízení na místo ředitele Základní školy Horažďovice, Blatenská 
ul. 540, okres Klatovy ze dne 07.09.2011, dodatek k zápisu ze dne 16.09.2011 a dopis pedagogů ZŠ 
Blatenská ze dne 16.09.2011. Na základě výsledků konkurzního řízení a doporučení konkurzní 
komise jmenuje s  účinností od 01.10.2011 Mgr. Jaroslavu Šimkovou, …………………, 
…………………. ředitelkou Základní školy Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres Klatovy na dobu 
určitou do 30.09.2013 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ,  odbor PPŠK a místostarosta města  

3. neschvaluje  záměr odprodeje domu čp. 440 na st.p.č. 317/2,  st.p.č. 317/2 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 155 m2 a p.č. 2205/1 lesní pozemek o výměře 1183 m2 v k.ú. Horažďovice 
manželům ……………. a ………………………, ………………….., …………………. – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. doporu čuje ZM  vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o pohybu psů a jiného zvířectva na 
veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku – za realizaci 
usnesení zodpovídá starosta města  Mgr. Karel Zrůbek a tajemnice MěÚ, Ing. Ivana Dušková  

5. doporu čuje ZM  projednat a schválit kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a 
……………………., ………………., …………………… (kupující) na prodej p.č. 1389/4 ostatní plocha – 
ostatní komunikace o výměře 345 m2 v k.ú. Komušín za cenu 120 Kč/m2 + poplatky s prodejem 
související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje  smlouvu mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a ………………………, …………….., 
…………………….. (nájemce) na pronájem části p.č. 1780/4, části p.č. 1775/9 o celkové výměře 375 
m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 50 Kč/m2/rok pozemku, na dobu určitou 10-ti let s tím, že smlouva 
musí být podepsána do dvou měsíců a pověřuje starostu města podpisem – za  realizaci  usnesení  
zodpovídá  MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. bere na v ědomí  vyhlášení 5. ročníku „Soutěže ve sběru hliníku“ pro školní a předškolní třídní 
kolektivy. Pravidla soutěže zůstávají beze změn – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor ŽP  

8. schvaluje  podání žádosti o státní dotaci v roce 2012 v dotačním programu MK ČR – kulturní aktivity 
zdravotně postižených občanů a seniorů – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka 
Městská knihovna  

9. schvaluje  termín další schůze RM: 26. schůze dne 26.09.2011 v 15:00 hodin v kanceláři starosty  
města  

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


