Město Horažďovice
V Horažďovicích dne 14.12.2017

Výpis z usnesení
ze 16. jednání
SCHŮZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konané dne 27.11.2017

Bod č. 9

Zastupitelstvo města Horažďovice v záležitosti rozpočtu města:
1)

schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření města do doby schválení
rozpočtu pro rok 2018
Město Horažďovice bude hradit pouze
a) platby základních provozních výdajů nutných k zajištění plynulosti hospodaření
města, jeho organizačních složek a příspěvkových organizací, a výdajů, které jsou
smluvně podloženy a smlouvy byly projednány v radě města nebo zastupitelstvu
města. Tyto výdaje zahrnují též dotace na zajištění pečovatelské služby v roce
2018, Ševčíkovy hudební večery 2018
b)

výdaje na opravy spojené s odstraněním nenadálého havarijního stavu

c) výdaje na investice a opravy:
- Domov pro seniory
- Rekonstrukce sokolovny
- Kino – digitalizace a modernizace
- Kino – revitalizace
- Snížení energetické náročnosti DPS 1061
- Oprava fasády a střechy čp. 19
- Bytový dům čp. 67 oprava střechy, výměna oken a zateplení stropu
- Oprava střechy kulturního domu
- ZŠ Komenského - rekonstrukce WC – II. etapa
- MŠK - adaptace bytu a přístavba třídy
- MŠL - rekonstrukce WC – II. etapa (učebnový pavilon)
- Zámek – severní okno kaple
- Zámek – revitalizace parkánu
- Oprava kaple Sv. Vojtěcha
- Veřechov – oprava hasičárny
- Oprava chodníků 2018

- Mobilita pro všechny – úprava přechodu u Hlaváčků a v Jiráskově ulici
- Kanalizace a vodovod Plzeňská
- majetek obce, opravy, údržba, pasporty, požárně-bezpečnostní řešení,
revize, posouzení energetické náročnosti budov
vše do maximální výše 130 mil. Kč celkem

audity,

d) TS
- nákup čelního nakladače MK do výše 2 mil. Kč
- nákup nákladního automobilu do výše 1,85 mil. Kč
- nákup komunálního vozidla s příslušenstvím pro zimní údržbu MK do výše 2 mil.
Kč
- rekonstrukce lesní cesty Honov 6,2 mil. Kč
- rekonstrukce lesní cesty Opěš 2,65 mil. Kč
e) nákup pozemků v Předměstí od ČD
f) výdaje v oblasti kultury do 200.000 Kč
2) pověřuje radu města uzavřením smluv nebo objednávek na výše uvedené výdaje, které budou
financovány z rozpočtového provizória

Ing. Michael Forman, v. r.
starosta města

