U S N E S E N Í č. 52/09
ze schůze Rady města Zliv, konané dne 7. 1. 2009
Přítomni:
Přizváni:

- Ing. J. Štabrňák, Mgr. J. Režný, B. Mrázek, J. Pisinger, J. Dvořák
- Ing. I. Řimnáčová
- V. Záruba

Usnesení č. 311/09
Rada byla seznámena
p. Zárubou se stavem lesů v majetku města a provedenou prací za období 1.5.-31.12.08,
plánem práce na r. 2009, včetně doporučení pro vlastníka a obdržela v návaznosti na usnes.
č. 299/08 posouzení nabídek firem
ukládá
- na příští radu přizvat oba zájemce na obhospodařování obecních lesů
Odpovídá: Ing. Štabrňák
- zlikvidovat černé skládky v prostoru lesa na Vartě, na nejfrekventovanější místa, kde jsou
černé skládky zakládány umístit cedule zákaz skládky
Odpovídá: vedoucí MěH

Usnesení č. 312/09
Rada bere na vědomí
informaci o předběžném jednání s autorem knihy o Zlivi, jejíž vydání je plánováno v příštím
roce

Usnesení č. 313/09
Rada jmenuje
do funkce vedoucího příspěvkové organizace Městské hospodářství Zliv p. Petra Tlamsu,
bytem Zliv, Zahradní 408 od 8. ledna 2009
ukládá
vystavit jmenovací dekret a zajistit další personální záležitosti
Odpovídá: Ing. Řimnáčová

Usnesení č. 314/09
Rada projednala
žádost p. Vity, Dolní nám. 748 o odprodej stávající kuchyňské linky v bytě č. 5 z důvodu
výměny za novou (vlastní)
souhlasí
s prodejem kuchyňské linky za cenu 1 tis. Kč s tím, že v případě uvolnění bytu bude uveden
do původního stavu nebo bude zanecháno vybavení vlastní
ukládá
rozhodnutí sdělit žadateli
Odpovídá: Ing. Řimnáčová

Usnesení č. 315/09
Rada schvaluje
cenu za služby poskytované v souvislosti s pronájmem hrobového místa a za pronájem
hrobového místa na hřbitově ve Zlivi (4,- Kč/m2 pronájem, 11,-Kč/m2 služby) od 1. 1. 2009.
Celková cena 15,-Kč/m2/rok se tedy nemění
ukládá
dodržovat stanovenou cenu
Odpovídá: účtárna MěÚ
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Usnesení č. 316/09
Rada projednala
žádost České maltézské pomoci, Č. Budějovice o finanční příspěvek na r. 2009 na doprovod
2 dětí s postižením do speciálních škol v Č. Budějovicích a vyúčtování příspěvku za r. 2008
ukládá
poskytnout příspěvek 5 tis. kč (dle schváleného rozpočtu)
Odpovídá: účtárna MěÚ

Usnesení č. 317/09
Rada projednala
žádost p. Václava Kácala, Zahradní 420 o schválení umístění montovaného zahradního
domku na pozemku p. č. 2261/1 ve vlastnictví města, kde má zahrádku
souhlasí
s umístěním po uzavření nájemní smlouvy
ukládá
- informovat žadatele
Odpovídá: Ing. Řimnáčová
- se všemi uživateli zahrádek uzavřít nájemní smlouvu (4,-Kč/m2/rok) s břemenem –
umožnění přístupu k případné opravě vodovodu bez náhrady škody, případně volné zahrádky
nabídnout k pronájmu dalším zájemcům
Odpovídá: pí. Čížková

Usnesení č. 318/09
Rada doporučuje,
v návaznosti na usnes. č. 286/08, zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č.
2185/7 (zahrada u MŠ) o výměře cca 120 m2 p. Pavlu Rozvoralovi, Klostermannova 536 za
účelem stavby RD na sousedním pozemku v jeho vlastnictví a cca 15 m2 manž.
Kropáčkovým, P. Bezruče 309
ukládá
zveřejnit záměr prodeje a předložit ke schválení zastupitelstvu
Odpovídá: pí. Čížková

Usnesení č. 319/09
Rada stanovila
na základě nákladů připojovací podmínky na kanalizační a vodovodní řad – ZTV
Na Pláništích (3 stavební parcely) – podíl na 1 stavební pozemek činí 161.500,- Kč
ukládá
vystavit p. Jiřímu Cirklovi, U Stadionu 555 fakturu na úhradu připojovacího poplatku
Odpovídá: účtárna MěÚ
Zbývající 2 stavební pozemky nabídne město k odprodeji za cenu cca 800,-Kč/m2 (včetně
nákladů na přístupovou komunikaci a připojení na kanalizaci a vodu)

Ing. Jiří Štabrňák, v.r.
starosta
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