U S N E S E N Í č. 53/09
ze schůze Rady města Zliv, konané dne 21. 1. 2009
Přítomni:
Přizváni:

- Ing. J. Štabrňák, Mgr. J. Režný, B. Mrázek, J. Pisinger, J. Dvořák
- Ing. I. Řimnáčová
- Mgr. Záruba, Ing. Novák, Ing. Mrázek

Usnesení č. 320/09
Rada byla seznámena
podrobně Ing. Novákem, ředitelem a. s. Lesy, Hluboká nad Vlt. a Ing. Mrázkem, firma
Mrázek s jejich nabídkami na obhospodařování obecních lesů – ceníkem těžebních a
pěstebních prací, jejich zajištěním a prováděním, cenou dřeva, smlouvou o dílo
provedla
výběr firmy na obhospodařování obecních lesů – Lesy a. s., Hluboká nad Vlt. (s 2.variantou
smluvních cen dřeva)
ukládá
uzavřít smlouvu o dílo dle návrhu
Odpovídá: Ing. Štabrňák

Usnesení č. 32l/09
Rada projednala
žádost Centra pro zdravotně postižené Jč kraje Č. Budějovice o poskytnutí finančního
příspěvku na zajištění činnosti s tím, že příspěvek nebude zatím poskytnut

Usnesení č. 322/09
Rada doporučuje
zastupitelstvu města schválit
- rozpočtovou změnu – úhrada ztráty z provozu VaK Č. Budějovice z předcházejících let ve
výši Kč 86.900,- (zbývající část)
- doplnění změny ÚP č. 1 – ul. U Vodojemu („třešňovka Varta“) p. č. 1864/9 pro zástavbu
rodinnými domy – ZTV s tím, že náklady s pořízením změny budou hrazeny žadatelem
ukládá
předložit zastupitelstvu ke schválení
Odpovídá: pí. Čížková,
Ing. Štabrňák

Usnesení č. 323/09
Rada projednala
dopis občanů ul. Lidická a Školní ve věci chování školní mládeže (kouření) a nepořádek,
který způsobují v okolí jejich bydliště
ukládá
dopis předložit zastupitelstvu města a Obvodnímu oddělení Policie ČR ve Zlivi
Odpovídá: Ing. Řimnáčová

Usnesení č. 324/09
Rada ukládá
upozornit vyvěšením a hlášením na termín pro přijetí žádosti o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu města na činnost organizacím v r. 2009 – termín do 31. 1. 2009
Odpovídá: Ing. Řimnáčová
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Usnesení č. 325/09
Rada jmenuje
zástupce za zřizovatele – město do Školské rady ZŠ a ZUŠ Zliv na 3 leté období
p Jiřího Dvořáka a p. Vladimíra Zárubu

Usnesení č. 326/09
Rada stanovila
termín konání 14. veřejného zasedání zastupitelstva města na den 11. 2. 2009 od 17.30 hod.
ukládá
zajistit konání zastupitelstva
Odpovídá: Ing. Řimnáčová

Ing. Jiří Štabrňák, v.r.
starosta

