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Z Á P I S č. 6/2015
ze zasedání rady Města Stráž nad Nežárkou,
které se konalo ve středu 15. července 2015 od 16.00 hod
v kanceláři místostarosty na Městském úřadě ve Stráži nad Nežárkou

Přítomni:

Jiří Krupička, Ing. Josef Ernest, Mgr. Pavel Dvořáček,
Jiří Hrbek, Karel Jelínek

Omluveni:

0

Hosté:

p. Ohrádka, zástupce firmy Centropol Energy, a. s.

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Projednání návrhu firmy Centropol Energy, a. s.
4. Projednání případného prodeje pozemku č. 212/1
5. Žádost o překop účelové komunikace u hřiště TJ Sokol
6. Projednání žádosti České pošty na zrušení sobotního provozu
7. Projednání smlouvy s EI Projekt, s. r. o.
8. Projednání nájemní smlouvy s p. Karlíčkem
9. Nákup kontejnerů na tříděný odpad
10. Darovací smlouva mezi městem a SDH
11. Odpuštění nájemného za rybník Budka
12. Různé
13. Usnesení
14. Závěr

Usnesení rady Města Stráž nad Nežárkou
Rada města Stráž nad Nežárkou:
I. Schvaluje
a/ nadále požadovat na ÚZSVM bezplatný převod parcely č. 212/1 v KÚ Stráž nad
Nežárkou do majetku města,
b/ překop komunikace (parcela č. 1433/1) směrem k hřišti TJ Sokol a vedení
kanalizační
přípojky podél této účelové komunikace z důvodu napojení vodovodního řadu
k nemovitosti paní Maršová,
c/ smlouvu o smlouvě budoucí s firmou E I Projekt, s. r. o. Č. Budějovice na zřízení
věcného břemene,
d/ nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v domě č.60,
e/ nákup 8 kontejnerů na tříděný odpad,
f/ darovací smlouvu mezi Městem Stráž nad Nežárkou a SDH Stráž nad Nežárkou,
g/ odpuštění nájmu na dva roky panu Josefu Šaškovi za pronájem rybníka Budka
z důvodu zákazu hospodaření na tomto rybníku.
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II. Pověřuje:
a/ pana starostu Jiřího Krupičku podpisem smlouvy mezi Městem Stráž nad Nežárkou
a firmou E I Projekt, s. r. o. České Budějovice na částku 5 100 Kč.
b) pana starostu Jiřího Krupičku jednáním s výše uvedenou firmou o navýšení poplatku
za zřízení věcného břemene položením kabelu NN v Dolní Lhotě u Smlouvy č.
1030023954/002 z 500 Kč na 2 000 Kč.
III. Zamítá:
a/ žádost České pošty a.s. o souhlas se zrušením sobotního provozu na pobočce ve
Stráži
nad Nežárkou.
IV. Bere na vědomí:
a/ nabídku firmy Centropol Energy, a. s. na prodloužení smlouvy na odběr zemního
plynu s tím, že proběhne další jednání na základě vyčíslení skutečných úspor.
ad 14/
Po schválení usnesení pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání rady v 17.30
hod. ukončil.
Zapsal: _____________________________
Mgr. Pavel Dvořáček

______________________________________
Ing. Josef Ernest, místostarosta
Ve Stráži nad Nežárkou 15. července 2015

_______________________________
Jiří Krupička, starosta města

