Usnesení z 92. jednání
Rady města Poběžovice
konaného dne 16. prosince 2013
od 16:00 do 17:30 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Poběžovice

Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Ing. Pavlína Vejvančická Ph.D., Mgr. Olga
Kociánová, Vlastimil Vondraš.
Omluven: Pavel Veselák (místostarosta), pracovní povinnosti.
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta města Mgr. Hynek Říha.
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RM schvaluje navržený program 92. zasedání RM.
RM schvaluje zápis a usnesení z 91. zasedání RM bez výhrad.
RM stanovila s účinností od 1.1.2014 výši ročního příspěvku za využívání služeb
místní knihovny: děti, žáci, studenti - 20.-Kč, důchodci, ženy na mateřské dovolené
- 40.-Kč, ostatní - 70.-Kč.
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene, předloženou firmou RWE
GasNet, s.r.o., spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a v
právu vstupovat a vjíždět na dotčený pozemek p.č. 668/1 v k.ú. Poběžovice.
RM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2013 a ukládá starostovi je předložit
ke schválení v ZM.
RM doporučuje ZM schválit záměr města prodat části pozemků p.č. 501/1 a p.č.
901/2 o výměře cca 6 m2 a cca 3 m2, v k.ú. Poběžovice.
RM souhlasí s proúčtováním odpisů MŠ Poběžovice za II. pololetí 2013, ve výši
1.587,50 Kč.
RM schvaluje použití rezervního fondu MŠ Poběžovice k úhradě nákladů vzniklých
spotřebou zemního plynu v souvislosti s vytápěním objektu v roce 2013.
RM bere na vědomí žádost o navýšení rozpočtu MŠ Poběžovice o 30.000.-Kč, na
úhradu provozních nákladů, včetně úhrady za spotřebu zemního plynu v měsících
listopadu a prosinci 2013 s tím, že uvedená částka je zahrnuta v návrhu
rozpočtového opatření č. 13/2013, které bude projednávat nejbližší zasedání ZM.
RM stanovuje výši odměny ředitelce MŠ Poběžovice z ušetřených mzdových
prostředků ze státního rozpočtu za rok 2013, ve výši 12,72%.
RM souhlasí s provedením nezbytných výkopových prací a stavbou sloupu, v
souvislosti s přeložením vzdušného vedení NN, na pozemku p.č. 789/1 v k.ú. Šitboř,
v souladu s žádostí podanou firmou STEMONT JS, s.r.o., H. Týn.

Zápis vyhotovil dne 10.12.2013 Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.

............................................
Mgr. Hynek Říha, starosta

...........................................
Pavel Veselák, místostarosta
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