Zasedání se konalo ve čtvrtek 29. srpna 2013 od 18,00 hodin v zasedací
místnosti na městském úřadě. Přítomno bylo všech devět zastupitelů, hostů z řad
veřejnosti bylo osm. Na programu bylo 13 bodů. Připravili jsme pro vás vybrané
body. Celý zápis ze zasedání v případě potřeby najdete na městském úřadě.
Územní studie Za školkou
Město nechalo zpracovat územní studii lokality „Za školkou“. Studie je
nyní ve stádiu připomínkování dotčenými orgány, majiteli pozemků v této
lokalitě a i obecně široké veřejnosti. Studii si můžete prohlédnout na městském
úřadě nebo vám ji rádi zašleme emailem po předchozí žádosti.
Odměny zastupitelů
Ve schváleném rozpočtu na letošní rok jsme počítali se snížením odměn
pro neuvolněné zastupitele. Nyní zbývá do konce roku několik měsíců a
zpracovali jsme výhled odměn snížených tak, aby každý ze zastupitelů dostal
v jednotlivých měsících odměnu. Oproti současnému stavu se jedná o snížení na
40%. Podle nařízení vlády, které řeší odměny neuvolněných zastupitelů, může
být odměna v rozmezí 0 až maximum dané nařízením vlády. Tato úprava je
schválena od 1.8.2013. Více informací k jednotlivým odměnám získáte na
městském úřadě.
Aktuality z Mikroregionu Jindřichohradecka a Darovací smlouva na 10
světel.
Valná hromada Mikroregionu rozhodla o provedení SWOT analýzy
mikroregionu (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby) a tím i finanční
zapojení jednotlivých obcí ve výši 2.250 Kč/obec. Analýza je potřeba pro možné
čerpání dotací.
V rámci čerpání dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
jsme zaslali částku 46.976 Kč na účet mikroregionu, je to částka naší spoluúčasti
na projekt „Zlepšení stavu obecního majetku“, v našem případě tedy nákup
nových 10 svítidel veřejného osvětlení. Dodavatelem je firma Fiera z J. Hradce.
Dotace od kraje je ve výši 22.866 Kč. Na tyto dvě částky je připravena darovací
smlouva mikroregionem.
Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene
Tyto smlouvy připravili povinní z věcného břemene na naši žádost.
Smlouvy jsou potřeba dodat pro řízení o stavebním povolení.
1) Státní pozemkový úřad – jedná se o pozemek na stráních p.č. 2028/4,
přes který povedeme řád kanalizace. VB je za úplatu.
2) Povodí Vltavy, závod Horní Vltava – jedná se 4 podkopy potoka
Dírenský pro kanalizaci a vodovod. S úplatou 40.000 Kč jsme
nesouhlasili a podali žádost o snížení platby na 10.000 Kč. Nyní čekáme
na vyjádření.

