U S N E S E N Í č. 64/09
ze schůze Rady města Zliv, konané dne 15. 7. 2009
Přítomni: - Ing. J. Štabrňák, Mgr. J. Režný, J. Pisinger, B. Mrázek
- Ing. I. Řimnáčová
Omluven: - J. Dvořák
Přizvána: - M. Čížková, P. Tlamsa

Usnesení č. 385/09
Rada projednala
- rozbor hospodaření ZŠ a ZUŠ Zliv za I. pololetí 2009 (předpokládaná úspora na topení cca
200 tis., zvýšené výdaje na el. energii – dodavatelskou firmou osazeny nové jističe bez
vědomí firmy E.ON – doúčtováno, vyšší výdaje u položek opravy a údržba, služby –
v souvislosti s rekonstrukcí – překročení prozatím řešena vnitřní rozpočtovou změnou)
- opětovně rozbor hospodaření MěH za I. čtvrtletí – překročena dotace, zálohy na el. energii +
vyúčtování byly zaplaceny v březnu, ale zaúčtovány v měsíci dubnu
- rozbor hospodaření org. MěH k 30. 6. 2009 – překročena dotace na provoz, vyšší čerpání v
položce ostatní služby, předpokládaná cena opravy sekačky – 15-20 tis. Kč
- rozbor hospodaření města za I. pololetí 2009 – příjmy 52%, výdaje 46,5%, z přebytku
loňského roku čerpáno cca 3 mil. Kč, překročena položka pěstební činnost, nezaplacena
faktura p. Cirklem za připojení RD,
schvaluje
nákup nové sekačky pro org. MěH Zliv, bude řešeno změnou v rozpočtu
ukládá
- návrh rozpočtové změny předložit ke schválení zastupitelstvu
Odpovídá: pí. Čížková
- provést místní šetření u p. Cirkla, v případě připojení na vodu a kanalizaci, bude stanoven
další postup
Odpovídá: p. Král

Usnesení č. 386/09
Rada byla seznámena
s výsledky kontrol hospodaření s veřejnými prostředky, provedené v MŠ Zliv a v ZŠ a ZUŠ
Zliv, u MŠ – zjištěny drobné nedostatky, přijata opatření k jejich odstranění, u ZŠ – nebyly
zjištěny nedostatky

Usnesení č. 387/09
Rada bere na vědomí
informaci o uvolnění bytu v DsPS pí. Antošovou, předpokládaný termín předání do konce
července t.r.

Usnesení č. 388/09
Rada schvaluje
v návaznosti na usnes. č. 382/09 pronájem pozemku p. č. 2343/26 (U Pacáku) o výměře
42 m2 manž. Kácalovým za cenu 4,-Kč/m2 za účelem chovu okrasných holubů, s tím, že
pozemek může být oplocen dřevěným oplocením do výše max. 1,5 m
ukládá
uzavřít smlouvu
Odpovídá: pí. Čížková
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Usnesení č. 389/09
Rada projednala
žádost SVJ o úhradu opravu vstupu u domu čp. 574
souhlasí
s úhradou opravy vstupu z parkoviště k domu čp. 574 v ul. Nová (cca 43 tis. Kč)

Usnesení č. 390/09
Rada projednala
žádost SK Zliv o poskytnutí investičního příspěvku ve výši cca 35 – 40 tis. Kč k dodatečným
úpravám za kabinami – odvod vody od silnice
doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku
ukládá
rozpočtovou změnu předložit ZM
Odpovídá: pí. Čížková

Usnesení č. 391/09
Rada byla seznámena
s nabouráním požární cisterny SDH – neoprávněné použití a výjezd p. Lenomara a neohlášená
dopravní nehoda
ukládá
nehodu řešit standardní cestou – nahlásit pojišťovně událost a zajistit opravu odbornou
firmou
Odpovídá: SDH (p. Čížek)

Usnesení č. 392/09
Rada bere na vědomí
oznámení chatařského výboru osady Mydlák o konání „Benátské noci“ dne 1. 8. 09

Usnesení č. 393/09
Rada doporučuje
zastupitelstvu města, v návaznosti na usnes. č. 380/09, koupi pozemků od pí. Cirklové za cenu
70,- Kč/m2
ukládá
předložit ZM ke schválení
Odpovídá: pí. Čížková

Usnesení č. 394/09
Rada projednala
anonymní stížnost na užívání zahrádek a způsob užívání na sídlišti, vč. fotodokumentace
p. Radouchem, Zliv 503
konstatuje,
že dle nájemní smlouvy má od města v pronájmu 60 m2 (2 zahrádky) a pozemek je pronajatý
na zahrádku
ukládá
zaslat p. Radouchovi výzvu k odstranění kotců, králíkáren, skříněk, přístřešků, zvířectva
a psa, což je v rozporu s účelem užívání; v případě, že tak neučiní, bude vypovězena nájemní
smlouva
Odpovídá: pí. Čížková

Usnesení č. 395/09
Rada projednala
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oznámení p. Soukupa o složení odpadu v lese u sběrného dvora, v odpadu byly nalezeny
dokumenty na jméno pí. Evy Švehlové (Kolomárové), bytem Pražská 81, Č. Budějovice
ukládá
- zjistit, zda tato osoba bydlí na uvedené adrese
Odpovídá: p. Mrázek,
p. Pisinger
- následně věc řešit v přestupkové komisi
Odpovídá: Ing. Řimnáčová

Usnesení č. 396/09
Rada souhlasí,
aby dodavatelem el. energie pro město byla nadále firma E.ON – sleva z ceny 20%,
u nabídky druhé firmy – úspora cca 100 tis. Kč (10%) + další náklady spojené s převodem
ukládá
zajistit uzavření dodatku ke smlouvě s firmou E.ON – fixní cena
Odpovídá: Ing. Štabrňák

Ing. Jiří Štabrňák, v.r.
starosta
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