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Z Á P I S č. 2/2015
ze zasedání rady města Stráž nad Nežárkou,
které se konalo ve středu 4. března 2015 od 16.00 hod.
v kanceláři starosty na Městském úřadu ve Stráži nad Nežárkou

Přítomni:

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

Omluveni:

0

Hosté:

Karel Janouch

Program:

1. Zahájení
2. Provoz kina
3. Zřízení věcného břemene
4. Přejmenování rybníků
5. Žádost o koupi pozemku 1379/1
6. Žádost o koupi pozemku 1417/1
7. Zhotovení pasportu místních komunikací a dopravního
značení
8. Pokácení stromů
9. Návrh termínů na sběr nebezpečného odpadu
10. Usnesení, závěr

Usnesení rady města Stráž nad Nežárkou
Rada města Stráž nad Nežárkou:
I. Schvaluje:
a/ žádost pana R. Adama na přejmenování rybníků Holický Dolní a Horní za podmínky,
že se město nebude na přejmenování finančně podílet.
II. Pověřuje:
a/ pana starostu Jiřího Krupičku dojednat a podepsat smlouvy s firmou E-ON Energie, a. s.,
České Budějovice na uvalení věcného břemena na přípojky plynu,
b/ pana starostu projednat s TS Třeboň zapůjčení kontejnerů na sběr nebezpečného odpadu.
III. Doporučuje:
a/ zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části parcely č. 1379/1,
b/ zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části parcely č. 1417/1,
c/ zastupitelstvu města schválit zadání na vypracování nového pasportu místních komunikací
pasportu dopravního značen,
d/ zastupitelstvu města projednat zakoupení nové promítací techniky pro místní kino.
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IV. Bere na vědomí:
a/ doporučení dendrologa na odstranění některých stromů z bezpečnostních důvodů,
b/ návrhy SDH Stráž nad Nežárkou na termíny sběru nebezpečného odpadu,
c/ informace pana K. Janoucha o možnostech nové promítací techniky, půjčování filmů
a výši půjčovného.
Po přijetí usnesení pan starosta zasedání rady v 17.00 ukončil.

Zapsal: ______________________________
Mgr. Pavel Dvořáček

__________________________________
Ing. Josef Ernest, místostarosta

Ve Stráži nad Nežárkou 4. března 2015

___________________________________
Jiří Krupička, starosta města

