U S N E S E N Í č. 61/09
ze schůze Rady města Zliv, konané dne 27. 5. 2009
Přítomni: - Ing. J. Štabrňák, Mgr. J. Režný, J. Pisinger, B. Mrázek, J. Dvořák
Přizváni:

- Ing. I. Řimnáčová
- M. Čížková

Usnesení č. 367/09
Rada bere na vědomí
informaci, že se město stává od 1. 7. 2009 plátcem DPH, registrace proběhla
schvaluje,
že od 1. 7. 2009 se bude účtovat nájem firmě Vak Č. Budějovice včetně DPH
ukládá
- sdělit firmě Vak stanovisko rady
Odpovídá: pí. Čížková
- zajistit dodatek ke smlouvě s firmou Vak
Odpovídá: Ing. Štabrňák
- zaslat p. Cirklovi upomínku na nezaplacenou fakturu za připojovací podmínky k RD
s konečným termín úhrady do 22. 6. 2009
Odpovídá: pí. Skurková

Usnesení č. 368/09
Rada souhlasí
se zavedením výkonu veřejné služby, kterou mají za povinnost občané, kteří jsou déle než
6 měsíců v evidenci ÚP a pobírají dávky hmotné nouze – odpracování 20 až 30 hodin
měsíčně bezplatně
ukládá
- s případnými občany uzavřít smlouvu a pojištění
Odpovídá: pí. Čížková
- zajistit výkon práce ve spolupráci s MěÚ
Odpovídá: p. Tlamsa

Usnesení č. 369/09
Rada ukládá
přizvat na příští radu p. Tlamsu k novému projednání rozboru hospodaření za I. čtvrtletí 2009
z důvodu dodatečně zjištěných nesrovnalostí
Odpovídá: Ing. Řimnáčová

Usnesení č. 370/09
Rada projednala
opětovně, v návaznosti na usnes. 362/09 žádost p. Josefa Davida o odprodej pozemku na
stavbu menší garáže z důvodu chybně uvedeného parcelního čísla – správné číslo pozemku je
1869/10 (za hřbitovem), ostatní zůstává v platnosti

Usnesení č. 371/09
Rada projednala
návrh smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřené mezi městem a
firmou E.ON za účelem zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající
v umístění nového kabelového vedení NN a kabelové skříně – stavba Zliv, p. Eibl, na
pozemku města p. č. 2167/1 v ul. B. Němcové
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doporučuje
zastupitelstvu schválit zřízení věcného břemena bezplatně
ukládá
předložit zastupitelstvu města
Odpovídá: pí. Čížková

Usnesení č. 372/09
Rada projednala
protokol z veřejnoprávní a státní kontroly provedené ČŠI Č. Budějovice v Mateřské škole
Zliv
bere na vědomí
zprávu o kontrolním zjištění a zjištěných nedostatcích

Usnesení č. 373/09
Rada projednala
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Zliv, včetně výsledků konečného dílčího
přezkoumání za r. 2008 provedeného Krajským úřadem Jč kraje, Č. Budějovice se závěrem,
že nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání byly odstraněny, závažné chyby a nedostatky
nebyly zjištěny, ani nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
doporučuje
zastupitelstvu města zprávu projednat a schválit
ukládá
zprávu předložit zastupitelstvu ke schválení v rámci závěrečného účtu města za r. 2008
Odpovídá: Ing. Řimnáčová

Usnesení č. 374/09
Rada stanovila
termín konání l7. veřejného zasedání zastupitelstva města na den 24. 6. 09 od 17.30 hod.
ukládá
zajistit konání zastupitelstva
Odpovídá: Ing. Řimnáčová

Ing. Jiří Štabrňák, v.r.
starosta

3

4

