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Z Á P I S č. 1/2015
ze zasedání rady města Stráž nad Nežárkou,,
které se konalo ve středu 21. ledna 2015 od 16.00 hod.
v kanceláři starosty na městském úřadě ve Stráži nad Nežárkou

Přítomni:

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

Omluveni:

0

Program:

1. Zahájení
2. Žádost o osobní hodnocení
3. Dopravní značení
4. Oprava malé kašny a hrobky rodu Leonhardiů
5. Prohlídka stromů
6. Znak a vlajka města
7. Žádost o výstavbu chodníku
8. Oprava místních komunikací
9. Havárie kanalizace
10. Prodloužení vodovodního řadu
11. Příprava vyhlášky o cenách hrobových míst
12. Nabídka na reklamu
13. Kino
14. Pouť
15. Rozpočtové opatření č. 1
16. Usnesení

Usnesení rady města Stráž nad Nežárkou
Rada města Stráž nad Nežárkou:
I. Schvaluje:
a/ rozpočtové opatření č. 1 v rozpočtu města na rok 2015 (viz příloha),
b/ uzavření smlouvy s firmou Alerion Brno na zhotovení znaku a vlajky města,
c/ jako dodavatele prodloužení vodovodního řadu v ul. 9. května firmu Radouňská
vodohospodářská, a. s., Jindřichův Hradec.
II. Bere na vědomí:
a/ informaci o úpravě dopravního značení ve městě,
b/ informaci o odborné prohlídce stromů na n. E. Destinnové a na hřbitově,
c/ informaci o změnách ceny za hrobová místa na místním hřbitově,
d/ informaci o konání tradiční pouťové taneční zábavy a poutě (4. a 5. července 2015),
e/ informaci o možnosti získat dotace na opravu místních komunikací.
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III. Ukládá:
a/ panu starostovi nově projednat pracovní náplň s panem Bubeníčkem a paní
Trávníčkovou,
b/ sledovat vyhlášení dotačních programů na opravu kulturních památek ( na oprava
malé kašny a hrobky rodu Leonhardiů)
Po schválení usnesení pan starosta Jiří krupička poděkovat přítomným za účast a
zasedání rady v 17.15 ukončil.

Zapsal: __________________________
Mgr. Pavel Dvořáček

_________________________________
Ing. Josef Ernest, místostarosta

Ve Stráži nad Nežárkou 21. ledna 2015

___________________________________
Jiří Krupička, starosta města

