U S N E S E N Í č. 59/09
ze schůze Rady města Zliv, konané dne 29. 4. 2009
Přítomni: - Ing. J. Štabrňák, Mgr. J. Režný, B. Mrázek, J. Pisinger, J. Dvořák
- Ing. I. Řimnáčová
Přizvána: - M. Čížková

Usnesení č. 360/09
Rada projednala
- rozbor hospodaření ZŠ a ZUŠ Zliv za I. čtvrtletí 2009 – ve vztahu k zřizovateli příjmy
28 %, výdaje 23 %, vysvětlena záporná položka u el. energie, úspora na topení
v souvislosti se zateplením
- rozbor hospodaření města za I. čtvrtletí 2009 - příjmy 28 %, výdaje 22,1 %, u daňových
příjmů plněna daň z příjmu FO ze ZČ a z kapitálových příjmů, u ostatních je propad,
dotace pravidelné, u požární zbrojnice je vysoké čerpání za teplo 29 tis. Kč + 6 tis. za
březen, celkový rozpočet je 30 tis. Kč
bere na vědomí
- informaci, že se město stává od 1. 7. 2009 plátcem DHP
- informaci o dosud nezaplacené faktuře za služby firmě LEDAX
ukládá
- na příští radu přizvat ředitelku MŠ a vedoucího MěH k předložení rozborů hospodaření
Odpovídá: Ing. Řimnáčová
- porovnat spotřebu za teplo a požádat o vysvětlení SDH
Odpovídá: pí. Čížková, pí. Novotná
- přizvat zástupce firmy LEDAX do příští rady
Odpovídá: pí. Čížková

Usnesení č. 361/09
Rada konstatuje,
že obdržela 5 žádostí o pronájem zahrádky za DsPS, všichni žadatelé splňují předepsaná
kritéria a vzhledem k tomu, že není možno nájem dražit
rozhodla
o výběru losem, kdy byla vylosována pí. Šperlová, bytem Bezdrevská 605
ukládá
informovat žadatele, uzavřít smlouvu s novým nájemcem
Odpovídá: pí. Čížková

Usnesení č. 362/09
Rada projednala
dopis – stížnost p. Petra Dvořáka, Zahradní 419 ohledně prodeje pozemku p. č. 2267/6
(v lomu) na stavbu garáže p. Josefu Davidovi a žádost o učinění nápravy na základě
uvedených skutečností a zároveň
projednala
žádost p. Josefa Davida, P. Bezruče 280 o prodej části pozemku p. č. 2267/85 (za hřbitovem)
ke stavbě menší garáže, doloženou souhlasem sousedů
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnnou smlouvu na původně prodaný pozemek a na část
pozemku p. č. 2267/85 o výměře cca 15 m2 s tím, že rozdíl ve výměře bude za cenu
155,-Kč/m2, geometrické zaměření provede město na své náklady a vklad do KN
(kolek Kč 500,-) si uhradí žadatel
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ukládá
- zveřejnit záměr prodeje a předložit ke schválení zastupitelstvu
Odpovídá: pí. Čížková
- stanovisko sdělit p. Dvořákovi
Odpovídá: Ing. Štabrňák

Usnesení č. 363/09
Rada bere na vědomí
informaci ředitele ZŠ a ZUŠ Zliv o konání soutěže „Zlivská kytara“ dne 7. 5. 2009 a
v souvislosti s tím o ředitelském volnu pro žáky školy a uzavření školní jídelny

Ing. Jiří Štabrňák, v.r.
starosta
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