VÝTAH Z PROJEDNÁVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
z 30. zasedání, konaného dne 29. listopadu 2012
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e:
438. Ověřovatele zápisu Mgr. Vilmu Szutovou a MUDr. Josefa Liškaře.
439. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje – Intenzifikace ČOV – úroky z úvěru v částce 84.000 Kč
s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,
zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou.
440. Smlouvu č. 014130001811/003 o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu se spol. E.ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, IČ: 257 33 591 za jednorázovou úplatu 500 Kč bez DPH.
441. Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku KN 2347 o výměře 20,3 m2
za minimální požadovanou cenu 20 Kč/m2/rok + DPH (v případě plátce).
442. Smlouvu o úhradě nadnormativních výdajů na prostředky na platy a
odvody ZŠ a MŠ Deštná.
443. Opětovné vyvěšení záměru na prodej nemovitosti ev. č. 47 za minimální
cenu 312.700 Kč a pozemku pod ní p.č. 302 v k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce
za minimální cenu 87.300 Kč a to do 20.12.2012 do 12.00 hodin.
444. Směrnici o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
445. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s účinností od 01.01.2013.
446. Podat žádost o dotaci na veřejné osvětlení – výměnu světel za LED lampy
z Mikroregionu Jindřichohradecka, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův
Hradec.
447. Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 690000427 s Kooperativou pojišťovnou,
a.s., se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, IČ: 471 16 617.
448. Rozpočtové opatření č. 12.
449. vyvěšení záměru na pronájem nebytového prostoru - garáže v čp. 9 o
výměře 16,3 m2 za minimální požadovanou cenu 250 Kč/m2/ rok + DPH.
Zastupitelstvo města p o v o l u j e:
450. Výjimku z nejnižšího počtu žáků a úhradu zvýšených nákladů na
vzdělávací činnost školy nad výši stanovenou krajským normativem na školní
rok 2013-14.
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e:
451. Účetní města k zapracování rozpočtového opatření č. 12 do účetnictví
města.

Zastupitelstvo města z a m í t á:
451. Směrnici o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu změněnou
v bodě č. 3 a) u zakázky na stavební práce ve výši 200.000 Kč.

