U S N E S E N Í č. 56/09
ze schůze Rady města Zliv, konané dne 11. 3. 2009
Přítomni:
Přizváni:

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

Usnesení č. 339/09
Rada doporučuje
Zastupitelstvu města schválit předložený návrh na rozdělení přebytku hospodaření org. MěH
Zliv Kč 46.742,98, 1/3 do FO ( Kč 15.580,99), 2/3 do RF ( Kč 31.161,99)
souhlasí
se zvýšením ceny prací – služby pro občany prováděné org. MěH o 33% (160,- Kč/hod)
a se zvýšením cen práce mechanismů a doprava pro fyzické osoby a smluvních cen pro firmy
o 30%
ukládá
- účtovat dle nových cen
- ceny zveřejnit ve vývěsce MěÚ a na webových stránkách města
Odpovídá: p. Tlamsa

Usnesení č. 340/09
Rada projednala
návrh směrnice „O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“
ukládá
směrnici předložit ke schválení zastupitelstvu města
Odpovídá. Ing. Štabrňák

Usnesení č. 341/09
Rada bere na vědomí
poděkování České maltézské pomoci Č. Budějovice za poskytnutí finančního příspěvku na
doprovod dětí s postižením

Usnesení č. 342/09
Rada schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem tréninkového hřiště na Vartě s o.s. Baseball Tygři
Zliv na dobu 5 let z důvodu podání grantu
ukládá
upravit smlouvu
Odpovídá: pí. Čížková

Usnesení č. 343/09
Rada schvaluje
změnu smlouvy o nájmu uzavřené s Tenisovým klubem Zliv na pronájem areálu – roční
smluvní nájemné Kč 20 tis.bez zvýšení o inflaci
ukládá
vypracovat dodatek ke smlouvě
Odpovídá: pí . Čížková
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Usnesení č. 344/09
Rada schvaluje
v rámci rozpočtu města na r. 2009 příspěvky neziskovým organizacím na činnost v r. 2009
v této výši:
SK Zliv
150 tis. Kč (z toho 40 tis.Kč převod na účet,
110 tis.Kč úhrada faktur městem)
TJ Sokol Zliv
40 tis. Kč – převod na účet
Baseball Tygři Zliv
40 tis. Kč – převod na účet
Mateřské centrum Sluníčko Zliv
15 tis. Kč – převod na účet
Pionýrská skupina Zliv
10 tis. Kč – převod na účet
AVZOTSaČ Zliv (Svazarm)
6 tis. Kč – převod na účet
Baráčníci
5 tis. Kč – v hotovosti
Český svaz chovatelů holubů Zliv
1 tis. Kč – úhrada faktury
Občanské sdružení Týna nad Vlt.
3 tis. Kč – smlouva, v hotovosti
Hokejbalový klub Zliv - příspěvek bude řešen dodatečně v rámci „Oranžového roku“ ,
případně dofinancován z ponechané rezervy v rozpočtu města
ukládá
- provést kontrolu příspěvků vyplacených v r. 2008
Odpovídá: pí. Čížková
- zajistit výplatu příspěvků na r. 2009 organizacím
Odpovídá: pí. Novotná

Ing. Jiří Štabrňák, v.r.
starosta

