Město Horažďovice
Usnesení
z 10. jednání Rady města v Horažďovicích konaného
dne 24.03.2015
Rada města Horažďovice:
1. RM v záležitosti „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“:
a) doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 20 a) a c) z 10. jednání ZM ze dne 29.02.2012 týkající
se změny záměru projektu rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích, tj.
zachování Mírového náměstí ve stávající architektonické podobě a pověření rady města dalším
postupem vedoucím k realizaci projektu Rekonstrukce revitalizace Mírového náměstí ve stávající
architektonické podobě
b) doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 30 ze 14. jednání ze dne 10.12.2012 týkající se
návrhu zeleně v prostoru náměstí a před Červenou branou
c) doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 8 b) z 22. jednání ze dne 17.03.2014 týkající se
zajištění předfinancování a financování projektu „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí
v Horažďovicích“ uvolněním prostředků z rozpočtu města ve výši 95.021.179 Kč vč. DPH
v letech 2014-2015, dle plánovaného harmonogramu projektu
d) doporučuje ZM schválit změnu projektu rekonstrukce Mírového náměstí ze stávající podoby na
podobu dle upraveného architektonického návrhu MgA. Martina Kožnara a Ing. Arch. MgA.
Jiřího Bízy uvedeného v příloze
e) pověřuje radu města dalším postupem vedoucím k realizaci projektu Rekonstrukce revitalizace
Mírového náměstí dle upraveného architektonického návrhu MgA. Martina Kožnara a Ing. Arch.
MgA. Jiřího Bízy uvedeného v příloze
– za realizaci usnesení zodpovídá starosta města
2. doporučuje ZM schválit program 4. zasedání ZM dne 02.04.2015 a navrhuje ověřovatele zápisu:
Daniela Martínka a Josefa Chalupného a návrhovou komisi: Miroslavu Jordánovou a Mgr. Alenu
Průchovou – za realizaci usnesení zodpovídá starosta města
3. ve věci jednání RM a ZM schvaluje termíny:
jednání RM:

30.03.2015 ve 14:00 hod.
20.04.2015 ve 14:00 hod.
11.05.2015 ve 14:00 hod.
25.05.2015 ve 14:00 hod.
08.06.2015 ve 14:00 hod.
29.06.2015 ve 14:00 hod.

jednání ZM: 02.04.2015 v 18:00 hod. Kulturní dům Horažďovice

Ing. Hana Kalná, v.r.
místostarostka města

Ing. Michael Forman, v.r.
starosta města
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