Zasedání se konalo ve čtvrtek 28. listopadu 2013 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti na městském úřadě. Přítomno bylo osm zastupitelů,
omluvena byla Vilma Szutová, hostů z řad veřejnosti bylo 9. Na programu bylo
15 bodů. Připravili jsme pro vás vybrané body. Celý zápis ze zasedání v případě
potřeby najdete na městském úřadě.
Bytové hospodářství města – v tomto bodě se projednávaly žádosti o volné
byty. Obsazeny byly oba byty, jak na náměstí míru čp. 9 (od ledna 2014, po
provedení nutných oprav), tak v Kostelní ulici čp. 119 (již od prosince).
Žádost o dotaci na počítačové vybavení městské knihovny - po dohodě mezi
našimi knihovnicemi s knihovnicemi v J. Hradci jsme připravili žádost o
poskytnutí dotace z Ministerstva kultury na modernizaci knihovny v oblasti IT.
V našem případě nákup 2 nových počítačů vyhovujících potřebám provozování
knihovního systému. Celkové náklady na projekt jsou 37.690 Kč a požadovaná
dotace je 26.000 Kč, naše spoluúčast bude 11.690 Kč. Žádost byla schválena.
Smlouva o dílo se Zdravotním ústavem - provozování vodovodu a kanalizace
a ČOV s sebou nese povinnosti dělat rozbory pitné vody a odpadní vody.
Děláme rozbory každý měsíc. Rozbory jsou předepsány zákony. Pro nás dělali
tyto vzorky zástupci Zdravotního ústavu na základě dohody o podmínkách
provedení zakázky. Oslovili jsme 2 firmy z J. Hradce a to Zdravotní ústav a
Agro-lu, to jsou firmy, které mají patřičné certifikáty na všechny odběry. Po
srovnání nabídek jsme vybrali Zdravotní ústav, který nám vzorky bude dělat
levněji než doposud. Smlouva je na 3 roky, kdy bude opět proveden průzkum
trhu. Smlouva byla schválena.
Žádost o kontokorent - Kontokorent je krátkodobý úvěr, o který žádáme každý
rok a na základě smlouvy ho můžeme využít, když je potřeba. Je to taková naše
pojistka, kdyby se nedařilo v jednotlivých měsících dosáhnout patřičných
příjmů, abychom mohli provést potřebné výdaje. Stav našeho účtu není nijak
závratný. Žádost byla schválena.
Záměry na prodej a směnu pozemků – byly schváleny záměry na prodej a
směnu pozemků. Pozemky se nacházejí na nám. Míru a Na Zájezku. Záměry
jsou vyvěšeny od 29.11.2013 do 16.12.2013 na úřední a elektronické desce
městského úřadu.
Program obnovy Jihočeského kraje pro rok 2014 – bylo rozhodnuto, že se do
tohoto grantového programu zapojíme a budeme žádat o podporu ve výši 70%
na úroky z našich 3 úvěrů u České spořitelny, podporu ve výši 50% na opravu
chodníku od Jednoty k Leteckému muzeu a podporu ve výši 145.000 Kč na
vodovod na stráních. Do POV se zapojíme také prostřednictvím Mikroregionu

Jindřichohradecka, kde získanou dotaci použijeme na výměnu oken ve
Zdravotním středisku.

