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Z Á P I S č. 12/2015
ze zasedání rady Města Stráž nad Nežárkou,
které se konalo v pondělí 9. listopadu 2015 od 15.00 hod.
v kanceláři místostarosty na Městském úřadu ve Stráži nad Nežárkou

Přítomni:

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

Omluveni:

0

Hosté:

Ing. Bc. Petr Holoubek, předseda finančního výboru

Program:

1. Zahájení a schválení programu.
2. Kontrola plnění usnesení
3. Projednání návrhu FV na stanovení cen pozemků
4. Projednání žádostí o pronájem pozemků
5. Projednání žádosti na pronájem nebytových prostorů
6. Rozpočtové opatření č. 9
7. Různé
8. Usnesení
9. Závěr

Usnesení rady Města Stráž nad Nežárkou
Rada Města Stráž nad Nežárkou:
I. Schvaluje:
a/ Rozpočtové opatření č. 9 v rozpočtu města na rok 2015 (viz příloha),
b/ příspěvek SDH Stráž nad Nežárkou ve výši 5.000,- Kč na zajištění Mikulášské
nadílky,
c/ schválila záměr pronajmout nebytové prostory v domě č. 60.
d/ schválila záměr pronajmout pozemky – parcela č. 1480/1 v KÚ Stráž nad Nežárkou.
II. Doporučuje:
a/ zastupitelstvu schválit prodejní ceny za parcely č. 1417/1, 1379/1, 590/1, 816, 112/1 a
48 tak jak je navrhl finanční výbor a doporučila rada města,
III. Bere na vědomí:
a/ informaci pana Ing. J. Ernesta o společném zasedání osadního výboru Dolní Lhota
a kontrolního výboru,
b/ návrh finančního výboru na úpravu systému stanovování cen pozemků a vymezení
zón pozemků.
IV. Ukládá:
a/ panu starostovi informovat zastupitelstvo o rozpočtovém opatření č. 9,
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b/ panu starostovi zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v domě č.60
na úřední desce a stránkách města,
c/ panu starostovi zveřejnit záměr pronájmu pozemku, parcela č. 1480/1
na úřední desce a stránkách města.
ad 9/
Po schválení usnesení pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady
v 16.20 hod. ukončil.

Zapsal: _____________________________
Mgr. Pavel Dvořáček

_______________________________
Ing. Josef Ernest, místostarosta

Ve Stráži nad Nežárkou 9. listopadu 2015

________________________________
Jiří Krupička, starosta města

