U S N E S E N Í č. 65/09
ze schůze Rady města Zliv, konané dne 29. 7. 2009
Přítomni: - Ing. J. Štabrňák, Mgr. J. Režný, J. Pisinger, B. Mrázek
- Ing. I. Řimnáčová
Omluven: - J. Dvořák
Přizváni: - M. Čížková, T. Hačková

Usnesení č. 397/09
Rada projednala
rozbor hospodaření MŠ Zliv za I. pololetí 2009 (příjmy i výdaje 58%, HV 11.253,27 Kč),
školka je plně obsazena, od září 09 bude navýšeno školné o 100,- Kč (ze 300,- na 400,-)
a udržovací poplatek o 50,- Kč (z 50,- na 100,-)

Usnesení č. 398/09
Rada konstatuje,
že obdržela 3 žádosti o prodej pozemku na stavbu RD Na Pláništích (manž. Štumbauerovi,
Jáchymovská 328, manž. Hladovi, Jiráskova 493, p. Maruška + pí. Procházková, U Stadionu
520)
rozhodla
prodej provést formou dražby
stanovila
pravidla pro dražbu (pozemky dražit postupně, výchozí cena 780,-Kč/m2, nejnižší příhoz 10,Kč/m2, nevratná dražební jistina 20 tis. Kč – od vydražitele, bude odečtena od celkové ceny,
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní – úhrada 50% ceny, po požádání o stavební
povolení doplatek a uzavření KS), termín dražby dne 12. 8. 09 od 16.00 hod., dražební komise
– pí. Čížková, Ing. Řimnáčová, Mgr. Režný
ukládá
zajistit provedení dražby
Odpovídá: pí. Čížková

Usnesení č. 399/09
Rada doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu – oprava výměníkové stanice u domu čp.
574 v ul. Nová ve výši 208 tis. Kč
ukládá
návrh rozpočtové změny předložit zastupitelstvu
Odpovídá: pí. Čížková

Usnesení č. 400/09
Rada projednala
žádost Římskokatolické farnosti Pištín – farního společenství Zliv o poskytnutí příspěvku na
režijní náklady na vyzdvižení dvou zvonů do věže kostela sv. Václava ve Zlivi (svěcení zvonů
dne 5. 9. 09 od 15.00 hod.)
doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu – poskytnutí příspěvku 20 tis. Kč
ukládá
návrh rozpočtové změny předložit zastupitelstvu
Odpovídá: pí. Čížková
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Usnesení č. 401/09
Rada projednala
žádost Českého rybářského svazu, MO Zliv o bezúplatný převod nebo prodej za symbolickou
cenu pozemku p. č. 3362/2 – vodní tok v korytě umělém (vodoteč) o výměře 802 m2
(„Vitháček“)
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej za symbolickou cenu 1,- Kč
ukládá
předložit zastupitelstvu ke schválení
Odpovídá: pí. Čížková

Usnesení č. 402/09
Rada souhlasí
s nabídkou firmy BSP consulting, Brno na zpracování komplexní dokumentace BOZP a
školení za cenu 6 tis. Kč bez DPH
ukládá
jednat s firmou a zajistit provedení
Odpovídá: Ing. Řimnáčová

Usnesení č. 403/09
Rada byla seznámena
s předběžným návrhem oslav města v příštím roce
ukládá
po dohodě se starostou zpracovat komplexní návrh a předložit radě k odsouhlasení, příp.
doplnění
Odpovídá: pí. Vacková

Usnesení č. 404/09
Rada bere na vědomí
žádost pí. Kvapilové o prominutí opravné zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
ukládá
věc řešit v rámci platných předpisů
Odpovídá: Ing. Řimnáčová

Ing. Jiří Štabrňák, v.r.
starosta
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