U S N E S E N Í č. 69/09
ze schůze Rady města Zliv, konané dne 7. 10. 2009
Přítomni:

- Ing. J. Štabrňák, Mgr. J. Režný, B. Mrázek, J. Pisinger
- Ing. I. Řimnáčová
Omluven: - J. Dvořák
Přizváni: - M. Čížková, D. Vacková

Usnesení č. 423/09
Rada projednala
v návaznosti na usnesení č. 417/09 program slavností Zlivi – 50 let vzniku města plánovaných
na příští rok (květen/červen dle termínu voleb) + advent (upřesnění), vydání publikace o Zlivi
se předpokládá až koncem roku
ukládá
- zajistit propagaci a konání oslav dle programu (ve spolupráci s prac. MěÚ a radou)
Odpovídá: pí. Vacková

Usnesení č. 424/09
Rada projednala a schválila
vnitřní směrnici k DPH
ukládá
postupovat dle směrnice
Odpovídá: pí. Čížková, účtárna MěÚ

Usnesení č. 425/09
Rada projednala
rozbor hospodaření města za III. čtvrtletí 2009 (příjmy 69%, výdaje 54,6%, přebytek
hospodaření 946.411,2 Kč, předpokládaný propad na daních – příjmy min. 2 mil. Kč) a
vyúčtování letního kina za sezónu 2009 (ztráta 28.651,36 Kč)
ukládá
přizvat do příští rady ved. a řed. příspěvkových organizací k předložení rozboru hospodaření
za III. čtvrtletí 2009
Odpovídá: Ing. Řimnáčová

Usnesení č. 426/09
Rada projednala
návrh na odpis promlčených pohledávek (1 dávka soc. péče, KPP 10 pokut nebo nákladů
řízení, 1 poplatek ze psa, 2 pokuty ČIŽP), celkvá částka pohledávek navržených k odpisu
43.964,- Kč
ukládá
odpis pohledávek předložit zastupitelstvu ke schválení
Odpovídá: pí. Čížková

Usnesení č. 427/09
Rada byla seznámena
s výsledkem kontroly hospodaření s veřejnými prostředky provedené v organizaci MěH Zliv
ukládá
odstranit zjištěné nedostatky uvedené v protokolu z kontroly
Odpovídá: p. Tlamsa

Usnesení č. 428/09
Rada projednala

2
žádost JUDr. Řehouškové, v zastoupení Jana Eliáše, Zliv 140 o prodej spoluvlastnického
podílu města v rozsahu 4/66 na ppč. 2106/1 (zahrada) – u Mydláku ((podílovým
spoluvlastníkem v rozsahu 58/66 je p. Eliáš a manž. J. a A. Eliášovi mají ve společném jmění
spoluvlastnický podíl 4/66)
doporučuje
zastupitelstvu města schválit záměr prodeje podílu na pozemku
ukládá
zveřejnit záměr prodeje a předložit ke schválení zastupitelstvu
Odpovídá: pí. Čížková

Usnesení č. 429/09
Rada projednala
žádost p. Emila Flachse o povolení atrakcí na pouť v r. 2010 a p. Romana Holého o povolení
atrakcí na ploše, kterou mívá pronajatou p. Flachs za částku 5 tis. Kč s tím, že zatím zůstávají
podmínky stejné jako v tomto roce

Usnesení č. 430/09
Rada projednala
žádost pí. Zemanové, Bezdrevská 606, Zliv o parkovací místo na osobní automobil před
domem čp. 606 z důvodu nemožnosti zaparkování
konstatuje,
že vyhrazené stání rada povoluje výhradně osobám s tělesným postižením
ukládá
stanovisko rady sdělit pí. Zemanové
Odpovídá: Ing. Štabrňák

Usnesení č. 431/09
Rada projednala
e-mail ve věci stížnosti na trvalé volné pobíhání psa p. R. Pražáka na sídlišti Jáchymovská
ukládá
věc předat k řešení přestupkové komisi
Odpovídá: Ing. Řimnáčová

Usnesení č. 432/09
Rada schvaluje
přidělení uvolněných bytu v DsPS – byt v přízemí p. Karlu Dražanovi, Zliv 468 a v 1. posch.
pí. Marii Kocourkové, Zliv 93
ukládá
- informovat žadatele
Odpovídá: Ing. Řimnáčová
- vystavit rozhodnutí, uzavřít smlouvu o nájmu
Odpovídá: pí. Čížková, p. Tlamsa

Usnesení č. 433/09
Rada stanovila
termín konání 19. veřejného zasedání zastupitelstva města na den 21. 10. 09 od 17.30 hod.
ukládá
zajistit konání zastupitelstva
Odpovídá: Ing. Řimnáčová
Ing. Jiří Štabrňák, v.r.
starosta

