U S N E S E N Í č. 68/09
ze schůze Rady města Zliv, konané dne 23. 9. 2009
Přítomni:
Přizvána:

- Ing. J. Štabrňák, Mgr. J. Režný, J. Dvořák, B. Mrázek, J. Pisinger
- Ing. I. Řimnáčová
- p. P. Tlamsa

Usnesení č. 416/09
Rada projednala
požadavky a problémy vedoucího org. MěH p. Tlamsy (kácení stromů – ul. Zahradní a U
Pacáku, prodej sekačky a nákup nové techniky – dát do rozpočtu na příští rok, kontejnery,
uzavření skládky Blana – zatím do konce t. r.)

Usnesení č. 417/09
Rada projednala
návrh programu slavností Zlivi – 50 let vzniku města plánovaných na červen příštího roku
ukládá
- do příští rady předložit návrh na doplnění a případné změny, připomínky nebo náměty
Odpovídají. členové rady
- na příští radu přizvat pí. Vackovou
Odpovídá: Ing. Řimnáčová

Usnesení č. 418/09
Rada byla seznámena
s uvolněním dalšího bytu v DsPS
ukládá
do příští rady vybrat žádosti k výběru na obsazení 2 uvolněných bytů
Odpovídá: Ing. Řimnáčová

Usnesení č. 419/09
Rada souhlasí
se zhotovením turistického razítka města
ukládá
projednat s p. Ptákem zhotovení návrhu
Odpovídá: pí. Vacková

Usnesení č. 420/09
Rada projednala
záznam z kontroly provedené Ministerstvem vnitra ČR, odb. dozoru a kontroly veřejné správy
ve věci projednání jednacího řádu zastupitelstva města Zliv v rámci metodické pomoci
ukládá
provést úpravy jednacího řádu na základě záznamu a právního rozboru a předložit
zastupitelstvu ke schválení
Odpovídá: Ing. Řimnáčová

Usnesení č. 421/09
Rada bere na vědomí
informaci ředitele ZŠ a ZUŠ Zliv o situaci v počtu dětí ve 2. a 6. třídách a možnostech řešení
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Usnesení č. 422/09
Rada bere na vědomí
informaci starosty
- o výsledku měření hluku na ČOV – nepřevyšuje normu, pouze v místě budoucí zástavby,
bude provedeno další technické opatření
- o výsledku šetření původu zápachu z kanalizačních vpustí od Prym galanterie (velká jímka
s technickou a splaškovou vodou, slabá čerpadla, dlouhá doba zadržení), doporučené řešení –
jímku vyčerpat, vyčistit, čerpadla vyměnit za výkonnější a seřídit na častější čerpání

Ing. Jiří Štabrňák, v.r.
starosta

