U S N E S E N Í č. 55/09
ze schůze Rady města Zliv, konané dne 25. 2. 2009
Přítomni:
Omluven:
Přizváni:

- Ing. J. Štabrňák, B. Mrázek, J. Pisinger, J. Dvořák
- Ing. I. Řimnáčová
- Mgr. J. Režný
- pí. Čížková, pí. Hačková, p. Tlamsa

Usnesení č. 327/09
Rada projednala
- rozbor hospodaření MŠ Zliv k 31. 12. 2008 – přebytek hospodaření Kč 3.793,-, návrh na
rozdělení 50% RF, 50% FO
- rozbor hospodaření ZŠ a ZUŠ Zliv k 31.12. 2008
- rozbor hospodaření org. MěH Zliv za r. 2008 – překročení položky spotřeba el. energie odpovídá skutečnosti – rozpočet byl podhodnocený, přebytek hospodaření Kč 46.742,98
- rozbor hospodaření města Zliv k 31. 12. 2008 – schodek ve výši Kč 8.521.178,54 je pokryt
přebytkem hospodaření z předchozích let, stav finančních prostředků na bankovních účtech
Kč 15.289.480,78, závěrečný účet města, přehled o pohledávkách a závazcích a zápis o
inventarizaci majetku
uděluje
výjimku z počtu dětí v MŠ pro školní rok 2008-2009 (4 třídy po 28 dětech, celkem 112 dětí)
ukládá
- u ZŠ a ZUŠ doložit podrobný rozbor překročených položek - opravy a údržba a služby,
upřesnit výši přebytku hospodaření a předložit návrh na jeho rozdělení do RF a FO
Odpovídá: Mgr. Režný
- předložit návrh na rozdělení přebytku hospodaření
Odpovídá: p. Tlamsa
- rozbory hospodaření předložit k projednání a schválení zastupitelstvu města
Odpovídá: pí. Čížková, vedoucí
organizací

Usnesení č. 328/09
Rada projednala
návrh obecně závazné vyhlášky - požární řád města
ukládá
návrh zveřejnit a předložit ke schválení zastupitelstvu
Odpovídá: p. Dvořáková
Ing. Štabrňák

Usnesení č. 329/09
Rada rozhodla,
že záruční a pozáruční opravy na domech čp. 748-751 provede město na svůj náklad,
jednotlivé opravy budou konzultovány se starostou, u bytového družstva doporučuje opravy
uhradit z fondu oprav, náklady na záruční opravy budou dále vymáhány (firma Pozemní
stavby je v insolvenčním řízení)
ukládá
zajistit opravy
Odpovídá: p. Tlamsa
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Usnesení č. 330/09
Rada bere na vědomí
- informaci o povinnosti zřídit el. datovou schránku a el. spisovou službu od 1. 7. 2009,
nabídka firmy ALIS, od které má město programové vybavení činí cca 40 tis. Kč
- informaci nutnosti pořídit nový program na elektronické vedení matriky do června t. r., za
cca 40 tis. Kč
- informaci o nutnosti úpravy kontaktního místa CZECH POINT – abgrade za celkem cca
65 tis. Kč – 85% hradí stát na základě podané žádosti o grant a 15% nákladů hradí obec,
z předložených 3 nabídek byla vybrána firma BONUM
ukládá
předložit zastupitelstvu ke schválení dofinancování update CZECH POINT
Odpovídá: pí. Čížková

Usnesení č. 331/09
Rada bere na vědomí
uvolnění bytu 3 + 1 v čp. 751 na Dolním nám. p. Kováříkem k 31. 3. 09, vratka za předplatné
nájemného činí 37.607,- Kč, snížena bude o nedoplatky
ukládá
zveřejnit nabídku na obsazení bytu do 15. 3. 09 se stanovenými kritérii – trvalý pobyt
k 31.12.08, manželé (příp.druh-družka) alespoň s jedním dítětem v péči, kteří nemají vlastní
byt
Odpovídá: pí. Čížková

Usnesení č. 332/09
Rada schvaluje
zvýšení odměny kronikářce města na Kč 1.980,- měsíčně od 1. 3. 09
ukládá
zajistit výplatu odměny
Odpovídá: pí. Skurková

Usnesení č. 333/09
Rada nesouhlasí
s umístěním psa pí. Huckové v zařízení města (sběrný dvůr)
ukládá
připravit návrh změny obecně závazné vyhlášky o poplatku ze psů, jejímž předmětem bude
sjednocení poplatků s účinností od 1. 1. 2010
Odpovídá: pí. Čížková

Usnesení č. 334/09
Rada projednala
zápis z jednání hlavní inventarizační komise a návrhy na vyřazení DDHM a DHM
k 31. 12. 08
ukládá
nepotřebné věci nabídnou k odprodeji, ostatní protokolárně zlikvidovat na sběrném dvoře do
15. 4. 2009
Odpovídá: ved. zařízení + hl.
inv. komise

Usnesení č. 335/09
Rada bere na vědomí
konání voleb do EP ve dnech 5.-6. 6. 09 s tím, že volební místnosti zůstávají beze změny
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Usnesení č. 336/09
Rada ukládá
zajistit umístění zpravodaje Zlivan na webové stránky města
Odpovídá: Ing. Řimnáčová,
pí. Dvořáková

Usnesení č. 337/09
Rada projednala
žádost p. Pavla Rozvorala o pronájem části pozemku p. č. 2185/7 (zahrada MŠ) z důvodu
dočasného uložení stavebního materiálu pro stavbu RD
souhlasí
s pronájmem pozemku za cenu 7,- Kč/m2/rok
ukládá
uzavřít nájemní smlouvu
Odpovídá: pí. Čížková

Usnesení č. 338/09
Rada projednala
žádost p. Eriky Mikešové a p. Petra Svobody o prodej pozemku p. č. 2117/8, který vznikl
oddělením části pozemku p. č. 2117/1 v areálu fotbalového stadionu, jako součást rodinného
domu koupeného od SK Zliv
doporučuje
zastupitelstvu města prodej schválit
ukládá
záměr prodeje zveřejnit a předložit ke schválení zastupitelstvu
Odpovídá: pí. Čížková

Ing. Jiří Štabrňák, v.r.
starosta

