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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 76.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 12.02.2018 

 
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  ze  75. schůze RM 
ze dne 29.01.2018  

2. rozhodla o zrušení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Domov pro seniory Horažďovice – 
stavební část“ zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb. v otevřeném řízení na základě § 127 odst. 2 písm. d) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. v záležitosti veřejné zakázky „MŠK – adaptace bytu a přístavba třídy“:  

a) rozhodla o vyloučení společnosti WRAGET SB s.r.o., Nademlejnská 600/1, Praha 9 – Hloubětín, 
IČO: 03526518 z účasti na veřejné zakázce na základě § 48 odst. 4  zákona č. 134/2016 Sb. 
z důvodu neobjasnění mimořádně nízké nabídkové ceny na základě výzvy zadavatele 

b) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38,  Praha 6, 
IČO: 27094359 na realizaci stavebních prací za nabídkovou cenu 8.190.255,12 Kč bez DPH 
(9.910.208,70 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. v záležitosti pozemků vedených na LV č. 331 v k.ú. Horažďovice doporučuje ZM:   

a) projednat nabídku spoluvlastníků ……………. , ……………., …………..  (vlastník ½), …………. 
…………. , …………… , ……… (vlastník ¼), ……… . ……….., ………….. , ………. (vlastník 1/4) 
na odprodej pozemků p.č. 1123/1 trvalý travní porost o výměře 40 m2, p.č. 1123/5 trvalý travní 
porost o výměře 2 201 m2, p.č. 1123/7 trvalý travní porost o výměře 11 134  m2, p.č. 1123/8 trvalý 
travní porost o výměře 2 170 m2, p.č. 1123/9 trvalý travní porost o výměře 468 m2, p.č. 1126/1 
orná půda o výměře 99 m2, p.č. 1126/13 orná půda o výměře 24 972 m2, p.č. 1126/14 orná půda 
o výměře 837 m2, p.č. 1136/1 orná půda o výměře 4 212 m2, p.č. 2660/38 ostatní plocha silnice o 
výměře 243 m2, p.č. 2660/40 ostatní plocha silnice o výměře 178 m2, p.č. 2660/41 ostatní plocha 
silnice o výměře 21 m2, p.č. 2660/59 ostatní plocha silnice o výměře 323 m2 v k.ú. Horažďovice 
za cenu 80 Kč/m2 pozemku (celkem 3.751.840 Kč) 

b) schválit uzavření kupní smlouvy mezi spoluvlastníky 1. ………. ……………… , ……………… , 
……………., 2. ………………, …………., ……………. 3. …………..  , ………………. , ……….  
(prodávající) a městem Horažďovice (kupující) za kupní cenu ve výši 3.751.840 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města a starosta města  

5. doporučuje ZM schválit cenu vodného a stočného pro hospodářský rok 2018 dle předloženého návrhu: 
vodné 27,65 Kč/m3, stočné 34,47 Kč/m3 (bez DPH) a pevná složka v relaci roku 2017 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. odkládá rozhodnutí o žádosti  Společenství vlastníků jednotek domu čp. 781-782 Pod Vodojemem, 
Horažďovice týkající se daru  kotelny s tím, že bude projednáno na pracovním jednání ZM a následně 
řešeno v rámci revitalizace sídliště – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

7. doporučuje ZM vyřazení z účetní evidence části nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku akce 
„Posouzení způsobu  vytápění  čp. 19,  Horažďovice“,  které  nebudou využity při realizaci  akce, 
v  celkové ceně 5.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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8. odkládá rozhodnutí o uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi městem Horažďovice a společností GasNet, 
s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem za účelem zřízení plynovodu v Třebomyslické ulici v rámci akce 
"Rekonstrukce Třebomyslické ulice a ZTV 31/4" s tím, že bude projednáno na pracovním jednání ZM – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. v záležitosti realizace stavebních prací akce „Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, 
Horažďovice – I. etapa“: 

a) bere na vědomí žádost společnosti SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, dodavatele 
stavebních prací, o odsouhlasení nových poddodavatelů pro výše uvedenou akci 

b) schvaluje nového poddodavatele, společnost VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 
Klatovy, IČO: 26375869, pro provedení části zakázky - objekty kanalizace a vodovodů 

c) schvaluje nového poddodavatele, společnost INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy, IČO: 
49193503, pro provedení části zakázky - objekty veřejného osvětlení a přeložky slaboproudu 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. schvaluje úplnou a částečnou uzavírku části místní komunikace ulice Mayerova, ulice Pod Vodojemem a 
ulice Šumavská na pozemku p. č. 2701, 828/7 a 2722/15 v k. ú. Horažďovice pro účely stavby 
„Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, Horažďovice – I. etapa" v rozsahu a termínech dle 
navrženého DIO  a souhlasí s vedením objízdné trasy po místních komunikacích ulice Palackého a ulice 
Loretská v Horažďovicích – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. v záležitosti žádosti  ……….. ……….  a manželů …………… neschvaluje záměr odprodeje části p.č. 127 
a části p.č. 360/2 v k.ú. Boubín pod studnou a v její těsné blízkosti do doby vybudování vodovodu v obci 
Boubín – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. vzhledem k projednání s právním zástupcem města odkládá rozhodnutí o umístění parkovacích a 
zpevněných ploch na pozemku p. č. 2706/4 v k.ú. Horažďovice pro novostavbu Kavárny v Okružní ulici na 
pozemku p. č. 2706/4 v k.ú. Horažďovice dle žádosti …………… ……….. , ………………. , ………….  za 
podmínek stanovených ve smlouvě o právu provést stavbu na cizím pozemku – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. S-334/2018 mezi městem 
Horažďovice (povinný) a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 
– Nové Město (oprávněná) k pozemkům p.č. 1272/14, p.č. 1272/19, p.č. 2189/12 v k.ú. Horažďovice za 
jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a 
…………. …………, …………  (nájemce) na pronájem p.č. 126 ostatní plocha o výměře 712 m2 v k.ú. 
Boubín – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. schvaluje uzavření  veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby „Stavební úpravy a přístavba 
objektu čp. 35, Horažďovická Lhota“ dle žádosti manželů ………….  a ……….. …………, ……………… – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

16. v záležitosti kupní smlouvy na technologii kabelového rozvodu:  

a) schvaluje uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy ze dne 11.12.2017 na odkup technologie 
domovního kabelového rozvodu umístěné v domech ve vlastnictví města Horažďovice mezi 
městem Horažďovice a společností  UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, Praha 4, IČO 
00562262 

b) schvaluje uzavření nové kupní smlouvy na odkup technologie domovního kabelového rozvodu 
umístěné v domech ve vlastnictví města Horažďovice mezi městem Horažďovice a společností  
UPC Infrastructure, s.r.o., Závišova 5, Praha 4, IČO 02608634 za celkovou kupní cenu 630 Kč 
bez DPH 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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17. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě týkající se zvýšení výměry pronajatých nebytových 
prostor v obecní budově Komušín 69 na výměru 94,41 m2 nájemci  Spolek Přátel Komušína, se sídlem 
Horažďovice – Komušín 69 za účelem vytvoření společensky účelových místností a k rozvoji kulturních, 
společenských a vzdělávacích akcí v obci s platností od 13.02.2018, nájemné po zvýšení výměry prostor 
činí 1.000 Kč/rok – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

18. schvaluje pronájem části nebytových prostor v prvním podzemním podlaží zámeckého pivovaru čp. 1079, 
Strakonická ulice, Horažďovice o výměře cca 120 m2 ve dnech 23.02.2018 - 26.02.2018 a 09.03.2018 - 
12.03.2018 za účelem pořádání hudební produkce za podmínky, že hudební produkce budou řádně 
pořadatelsky zajištěny (úklid a bezpečnost), s pořádáním akcí bude souhlasit nájemce sousedních prostor 
Tyjátr Horažďovice z.s., Palackého 932, Horažďovice a uklizený prostor bude řádně předán zástupci 
města Horažďovice, odboru investic rozvoje a majetku města v první pracovní den po koncertu, schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Jiřím Lukešem, Nábřežní 288, 
Horažďovice (nájemce) za nájemné ve výši 2.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

19. schvaluje pronájem bytu  č. ..  (0+1), ………… , Horažďovice (DPS) ……. ……………. , …………. na 
dobu neurčitou s platností od 01.03.2018 za nájemné ve výši 30,69 Kč/m2 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

20. doporučuje ZM schválit Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných úvěrů z Fondu 
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 05.02 2018, tj.: schválit uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru:  

a) …………….. , ……………… , ……………  – úvěr ve výši 50 tis. Kč se splatností 4 roky a 
úrokovou sazbou 1,5 % p.a.  

b) …………… ……………. , ……………….  – úvěr ve výši 50 tis. Kč se splatností 4 roky a 
úrokovou sazbou 1,5 % p.a. 

c) ………….. ……………, ……………..  – úvěr ve výši 100 tis. Kč se splatností 4 roky a úrokovou 
sazbou 1,5 % p.a 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

21. doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru číslo 02/2017 s …………………. , 
…………….. , kterým se prodlouží doba čerpání úvěru – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
finanční  

22. v záležitosti poskytnutí dotace doporučuje ZM:  

a) schválit dotaci Oblastní charitě Horažďovice, IČO 66344999 ve výši 125.000 Kč na provoz 
občanské poradny v roce 2018 

b) schválit uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

23. revokuje usnesení ze 75. jednání RM, bod č. 12, ze dne 29.01.2018, kterým schválila zveřejnit návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2034 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
finanční  

24. v záležitosti inspekční činnosti České školní inspekce Plzeňského inspektorátu u Mateřské školy Na 
Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace v termínu od 08.12.-12.12.2017: bere na vědomí 
inspekční zprávu čj. ČŠIP-1145/17-P a protokol o kontrole čj. ČŠIP-1146/17-P – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

25. v záležitosti kulturní komise:  

a) bere na vědomí zápis z 28. jednání kulturní komise ze dne 31.01.2018 

b) schvaluje uspořádání koncertu Dua Placzek v rámci Šumavských letních večerů v secesním sálu 
Hotelu Prácheň  dne 21.06.2018 od 18.00 hod a výši vstupného 100  Kč, zlevněné vstupné 50  
Kč (děti nad 10 let, důchodci), děti do 10 let zdarma 

c) schvaluje návrh památníku Vladimíra Páry 
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d) schvaluje postupné budování památníků dalším významným rodákům 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

26. v záležitosti 35. ročníku Západočeské divadelní přehlídky činoherního a hudebního divadla  ve dnech 12.-
18.03.2018:  

a) schvaluje uzavření dohody o odborném, organizačním a finančním zabezpečení Západočeské 
oblastní přehlídky činoherního a hudebního divadla 2018 mezi městem Horažďovice a Svazem 
českých divadelních ochotníků, západočeské oblastní předsednictvo 

b) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy mezi městem Horažďovice a společností 
ČEVAK, a.s. (objednatel)  ve výši 5.000 Kč + DPH 

c) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy mezi městem Horažďovice a společností Elika   
(objednatel) 1.500 Kč + DPH  

d) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy mezi městem Horažďovice a společností 
BOHEMIA SPORT TRADE, spol. s r. o. (objednatel) ve výši 3.000 Kč + DPH 

e) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy mezi městem Horažďovice a společností 
LYCKEBY AMYLEX a.s. (objednatel) ve výši 13.000 Kč + DPH 

f) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy mezi městem Horažďovice a společností 
LYCKEBY CULINAR a.s. (objednatel) ve výši 5.000 Kč + DPH 

g) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy mezi městem Horažďovice a společností Jana 
Vránová – AUTO SERVICE (objednatel) ve výši 1.000 Kč + DPH 

h) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy mezi městem Horažďovice a společností Eduard 
Vrána – EDDY´SERVICE (objednatel) ve výši 1.000 Kč + DPH 

i) schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Horažďovice a Václavem Burdou, Otavská 
1031, Horažďovice (dárce)  ve výši 1.000 Kč 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

27. souhlasí s užitím znaku města Horažďovice pro HH Racing Team z.s., se sídlem Tedražice 31, IČO: 
5911401 pro účely propagace města  na webových stránkách spolku  a dresech HH Racing Teamu z.s. – 
za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

28. schvaluje partnerství města Horažďovice v projektu Recyklojízda 2018 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK   

29. schvaluje nabídku Pavla Kozubeka na reportáž Cyklotoulky o Horažďovicích – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

30. v záležitosti grantových programů Plzeňského kraje:  

a) schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora rozvoje venkovského 
cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2018“ 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na 
podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018“ 

c) schvaluje podání žádosti Prácheňsko, s.z.p.o. o dotaci z dotačního programu „Integrované 
projekty PSOV PK 2018“ a její dofinancování městem Horažďovice do výše 36.960. Kč 

d) schvaluje podání žádosti Regionálním informačním centrem Prácheňska, Horažďovice o dotaci 
z dotačního programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 
2018 a její dofinancování městem Horažďovice do výše 29.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

31. v záležitosti kácení zeleně:  

a) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks vrby u rybníka před HD Lhotou na pozemku p.č.  441/1 v k. 
ú. Horažďovická Lhota 
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b) schvaluje kácení ze zdravotních důvodů 1 ks smrku v parku Ostrov na pozemku p. č. 1083/1 v k. 
ú. Zářečí  u Horažďovic 

c) schvaluje kácení 39 m2 náletových dřevin u bývalé vodní elektrárny v Panské zahradě na 
pozemku p. č. 1179/2 v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

d) schvaluje kácení 29 ks vrb, javorů a jasanů (náletové dřeviny) rozlámaných a visících v korunách 
okolních stromů v parku Ostrov v části zvané „Mexiko“ na pozemku p. č. 675 a 716/2 v k. ú. Velké 
Hydčice 

e) schvaluje kácení 20 m2 náletových dřevin, 1 ks jedle a 1 ks jalovce u čp. 769 na pozemku p. č. 
1156/15 v k. ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

32. v záležitosti sečení travnatých ploch v částech obce Horažďovice: 

a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a SH ČMS – SDH Boubín 

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a SH ČMS – SDH Horažďovická 
Lhota 

c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a SH ČMS – SDH Třebomyslice 

d) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a SH ČMS – SDH  Komušín 

e) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a TJ Sokol Veřechov 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

33. v záležitosti prodeje dřeva:  

a) schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 218010093/1 mezi společností Hradecká lesní a dřevařská 
společnost a.s., Malé náměstí 111, Hradec Králové 1, IČO: 60913827 a městem Horažďovice - 
konečný příjemce Klaus Timber a.s. 

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 218020122/1 mezi společností Hradecká lesní a dřevařská 
společnost a.s., Malé náměstí 111, Hradec Králové, IČO: 60913827 a městem Horažďovice -  
konečný příjemce Kronospan CR, spol. s.r.o. 

c) schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 218010145/1 mezi společností Hradecká lesní a dřevařská 
společnost a.s., Malé náměstí 111, Hradec Králové 1,  IČO: 60913827 a městem Horažďovice -  
konečný příjemce Holzwerke Weinzierl  

d) schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 218010161/1 mezi společností Hradecká lesní a dřevařská 
společnost a.s., Malé náměstí 111, Hradec Králové 1, IČO: 60913827 a městem Horažďovice -  
konečný příjemce Stora Enso Wood Products Planá s.r.o. 

e) schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 218010135/1 mezi společností Hradecká lesní a dřevařská 
společnost a.s., Malé náměstí 111, Hradec Králové 1, IČO: 60913827 - konečný příjemce Pfeifer 
Holz s.r.o.  

f) pověřuje revírníka městských lesů Horažďovice, Tomáše Němce, na základě těchto smluv 
k prodeji dřeva  

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

34. rozhodla o přijetí nabídky účastníka SAP spol. s r.o., Snět 24,  Dolní Kralovice, IČO: 475434425 na 
dodávku teleskopického manipulátoru s příslušenstvím za nabídkovou cenu 1.998.000 Kč bez DPH 
(2.417.580 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné kupní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá 
organizační složka Technické služby  

35. v provozních záležitostech organizační složky Technické služby schvaluje ve  smyslu  §  102 odstavec 2) 
písm. j)  zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů zvýšení počtu zaměstnanců 
organizační složky Technické služby – vzhled obcí a veřejná zeleň  v roce 2018 na dobu sezónních prací  
max. o 7 na dobu max. 9 měsíců s podmínkou, že bude na tyto zaměstnance poskytnuta dotace od Úřadu 
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práce ČR – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby a MěÚ, odbor kanceláře 
starosty   

36. v záležitostech organizační složky Městská knihovna Horažďovice:  

a) bere na vědomí ukončení pracovního poměru vedoucí organizační složky Městská knihovna 
Horažďovice ke dni 31.03.2018 dohodou 

b) vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí organizační složky Městská knihovna Horažďovice  

c) souhlasí s uzavřením dohody mimo pracovní poměr s Lenkou Šimonovou v rozsahu 300 hodin 
na období od 01.04.2018 do 31.12.2018 zejména pro plynulý převod agendy vedoucí organizační 
složky Městské knihovny Horažďovice  a  v rámci projektu Seniorům dokořán 

– za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města a tajemnice MěÚ  

37. schvaluje zapůjčení prostor pivovaru Městské knihovně Horažďovice na akci Noc s Andrsenem dne 
23.03.2018 od 19:00 – 24:00 hod. – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městská 
knihovna  

38. v záležitosti poskytnutí dotace z rozpočtu města doporučuje ZM schválit:  

a) poskytnutí dotace Fotbalovému klubu Horažďovice, IČO: 69981981 a Tenis klubu Horažďovice, 
IČO: 61785377 na provozní náklady v roce 2018 ve výši 280.000 Kč a uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

b) poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Horažďovice, IČO: 48353175 na provozní náklady 
v roce 2018 ve výši 110.000 Kč  a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

        – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

39. doporučuje ZM schválit program 19. zasedání ZM dne 26.02.2018 a navrhuje ověřovatele zápisu: 
Daniela Martínka, Mgr. Stanislava Jůdu a návrhovou komisi: Mgr. Naděždu Chládkovou a Ing. Miloslava 
Chlana – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města  

40. v záležitosti mikroregionu DSO Horažďovicko doporučuje ZM:   

a) schválit zapojení města do projektu mikroregionu DSO Horažďovicko „Zajištění potravinové 
obslužnosti“ 

b) schválit finanční spoluúčast města na projektu DSO Horažďovicko „Zajištění potravinové 
obslužnosti“ do max. výše 100.000 Kč 

       – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města  

41. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  

 termíny jednání RM: 26.02.2018 ve 14:00 h    
    12.03.2018 ve 14:00 h. 
    26.03.2018 ve 14:00 h.  

  
        termín jednání ZM:        26.02.2018  v  18:00 h ve velké zasedací místnosti 

 
 

     

 

 
 
 

            Ing. Michael Forman, v.r.                   Ing. Hana Kalná, v.r.   
            starosta města                    místostarostka města   
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