U S N E S E N Í č. 70/09
ze schůze Rady města Zliv, konané dne 21. 10. 2009
Přítomni:

- Ing. J. Štabrňák, Mgr. J. Režný, B. Mrázek, J. Dvořák
- Ing. I. Řimnáčová
Omluveni: - J. Pisinger, T. Hačková
Přizván: - P. Tlamsa, pí. Čížková

Usnesení č. 434/09
Rada projednala
- rozbor hospodaření ZŠ a ZUŠ za 3. čtvrtletí 2009 (příjmy 78%, výdaje 63%, HV
k zřizovateli 679.978,- Kč)
- rozbor hospodaření MŠ za 3. čtvrtletí 2009 (příjmy 81%, výdaje 80%, HV 14.892, 49 Kč)
- rozbor hospodaření MěH ( náklady 67,9%, tržby 79,65%, dotace na provoz 80%)

Usnesení č. 435/09
Rada souhlasí
na základě žádosti ředitele ZŠ a ZUŠ Zliv s peněžním darem škole ve výši 200 tis. Kč, který
bude poskytnut v lednu 2010

Usnesení č. 436/09
Rada projednala
- zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2009 provedeného Krajským úřadem Jč
kraje, Č. Budějovice ve dnech 19.-21.10.09 – nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky,
opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání v předchozím roce byla splněna
- přijatá opatření k nápravě zjištěných nedostatků
ukládá
přijatá opatření zadat KÚ Jč kraje
Odpovídá: pí. Čížková

Usnesení č. 437/09
Rada projednala
žádost Hokejbalového klubu Zliv o poskytnutí příspěvku 25 tis. Kč
schvaluje
v rámci rozpočtu města na r. 2009 příspěvek ve výši 25 tis. Kč – převod na účet
ukládá
zjistit poskytnutí příspěvku
Odpovídá: pí. Novotná

Usnesení č. 438/09
Rada projednala
žádost Hospice sv. Jana N. Neumanna, Prachatice o poskytnutí finančního příspěvku na
zajištění péče o pacienty s tím, že radě není známo, zda je v zařízení umístěn nějaký pacient
ze Zlivi

Usnesení č. 439/09
Rada projednala
žádost Jihočeského streetworku Č. Budějovice o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města
pro projekt Jihočeský streetwork, o.s. Prevent ve výši 15 tis. Kč s tím, že se nebrání
poskytnutí příspěvku, ale až bude vědět, že projekt má smysl a budou vidět výsledky
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Usnesení č. 440/09
Rada projednala
žádost Charity Zliv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 100 tis. Kč na provoz
s tím, že příspěvek lze poskytnout až bude vidět činnost a konkrétní výsledky

Usnesení č. 441/09
Rada bere na vědomí
ředitelské volno v ZŠ a ZUŠ Zliv dne 16. 11. 2009

Usnesení č. 442/09
Rada schvaluje
prodej nepojízdné sekačky p. Liškovi z Purkarce za cenu 19 tis. Kč (původní cena 20 tis. Kč
je snížena z důvodu dodatečně zjištěných závad), jiná žádost nebyla podána
ukládá
vystavit fakturu
Odpovídá: účtárna MěÚ

Ing. Jiří Štabrňák, v.r.
starosta

