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U S N E S E N Í č. 57/09
ze schůze Rady města Zliv, konané dne 1. 4. 2009
Přítomni:
Přizváni:

- Ing. J. Štabrňák, Mgr. J. Režný, J. Dvořák, B. Mrázek, J. Pisinger
- Ing. I. Řimnáčová
- M. Čížková

Usnesení č. 345/09
Rada projednala
vyúčtování firmy Ledax za poskytnuté pečovatelské služby občanům Zlivi s tím, že faktura
nebude zatím hrazena
ukládá
přizvat zástupce firmy k jednání na příští radu
Odpovídá: Ing. Štabrňák

Usnesení č. 346/09
Rada provedla výběr
nájemce uvolněného bytu vel. 3 + 1 na Dolním nám. 751, ze 4 žádostí byli vybráni manž.
MUDr. Tomáš Dierzé a Mgr. Lenka Dierzé, kteří splňují stanovená kritéria, s předplatným
nájemného ve výši Kč 37.607,-; vyrovnání za plovoucí podlahy je na dohodě mezi nájemci
ukládá
- vrátit zbylé předplatné nájemného po odečtení pohledávek p. Kováříkovi
- rozhodnutí sdělit žadatelům, uzavřít smlouvu a předat byt
Odpovídá. pí. Čížková, p. Tlamsa

Usnesení č. 347/09
Rada souhlasí
s výpovědí z nájmu zahrádky za DsPS podanou p. Erikou Mikešovou, Zliv, Tyršova 392
ukládá
zveřejnit nabídku pronájmu se stanovenými kritérii – trvalý pobyt ve Zlivi po dobu 5 let,
v bytě, bez závazků k městu, nevlastnit jiný pozemek, nemít nikdy předtím od obce pozemek
s příjmem žádostí do 20. 4. 09
Odpovídá: pí. Čížková

Usnesení č. 348/09
Rada souhlasí
s navýšením kapacity školní jídelny na 120 strávníků, z důvodu uvedení kapacity školní
jídelny a kapacity mateřské školy do souladu
ukládá
zajistit změnu v rejstříku škol
Odpovídá: pí. Hačková

Usnesení č. 349/09
Rada projednala
žádost Českého červeného kříže o poskytnutí příspěvku na zájezd ve výši 10 tis. Kč, s tím, že
žádosti nevyhovuje. Žádosti o příspěvky se podávají na předepsaném tiskopise do 31. ledna
každého roku

Usnesení č. 350/09
Rada projednala
žádost p. Martina Hájka, Na Výsluní 721, Zliv o dokoupení části pozemku p. č. 2253/1 (ul.
Nádražní) o výměře cca 130 m2 z důvodu změny umístění stavby RD
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit další prodej části pozemku
ukládá
zveřejnit záměr prodeje a předložit k rozhodnutí zastupitelstvu
Odpovídá: pí. Čížková

Usnesení č. 351/09
Rada projednala
- doplnění rozboru hospodaření ZŠ a ZUŠ Zliv, rozbor položek opravy a údržba a služby
- návrh rozdělení přebytku hospodaření – částka 3.395,41 Kč (přebytek z hlavní činnosti) –
převod do fondu odměn, částka 22.498,24 Kč (přebytek doplňkových činností) – převod do
rezervního fondu školy
- protokol o veřejnoprávní kontrole provedené v ZŠ a ZUŠ Zliv Českou školní inspekcí,
Jihočeským inspektorátem, Č. Budějovice za r. 2007 (zjištěn 1 nedostatek)

Usnesení č. 352/09
Rada ukládá
zveřejnit Směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu na internetové stránky města
Odpovídá: pí. Dvořáková

Usnesení č. 353/09
Rada souhlasí
s umožněním průjezdu obcí Zliv nákladními automobily nad 6 t občanů s trvalým bydlištěm
ve Zlivi, OSVČ s místem podnikání ve Zlivi a dále dopravních firem zásobujících místní
podniky materiálem a odvážející zboží z těchto podniků (Schiedel, Prym galanterie, Avízo)
ukládá
na požádání a po předložení ŽL vystavit potvrzení
Odpovídá: Ing. Řimnáčová

Usnesení č. 354/09
Rada schvaluje
dodatek ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí v areálu ZŠ uzavřené s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, ÚP Č. Budějovice – prodloužení smlouvy o 8 let
(smlouva č. 147/08-CHMS/454/06-Do)
ukládá
odeslat podepsaný dodatek
Odpovídá: pí. Čížková

Usnesení č. 355/09
Rada stanovila
termín konání 16. veřejného zasedání zastupitelstva města na den 15. 4. 09 od 17.30 hod.
ukládá
zajistit konání zastupitelstva
Odpovídá: Ing. Řimnáčová

Ing. Jiří Štabrňák, v.r.
starosta

