USNESENÍ č. 25/2017
z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 23. ledna 2017
Přítomno: 9 členů zastupitelstva
Omluven: 0
Neomluven: 0
Zastupitelstvo městyse
schvaluje:
- program jednání zastupitelstva
9–0–0
- ověřovatele zápisu: Ing. J. Baštu a B. Vachtu
9–0–0
- návrh na zadání výběrového řízení na výstavbu řadových rodinných domů
dle návrhu zadávacího řízení
9–0–0
- administrátora na zadání výběrového řízení – výstavba řadových rodinných
domů ve Štěkni firmu GPL Invest s.r.o.
9–0–0
- Zastupitelstvo městyse vybralo pro stavební dozor na výstavbu řadových
rodinných domů ve Štěkni GPL Invest s.r.o.
7–0-2
(zdržel se hlasování B. Bláha a B. Vachta)
- komisi na otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na výběrové řízení
výstavba řadových domů ve Štěkni ve složení:
členové komise:
náhradníci:
Bohumil Bláha
Dana Tůmová
Ing. Rudolf Vaniš
Bohumil Vachta
Martin Čadek
Marie Koštová
9–0–0
- souhlasí s pachtem části pozemku p.č. 157/2 o výměře 120 m2 v k. ú.
Štěkeň panu Janu Píbalovi, nar. , bytem
Štěkeň za cenu. 1.200,--Kč za rok
9–0–0
- souhlasí s prodejem pozemku 1139 o výměře 97 m2 v k. ú. Štěkeň
panu Václavu Hanušovi, nar. , bytem Slatinská Štěkeň
za cenu 80,-- Kč/1m2.
9–0–0
- inventarizaci, včetně závěrečné zprávy a likvidačních protokolů za rok 2016
Městyse Štěkeň a PO ZŠ a MŠ Štěkeň. Doporučeno i nadále využívat,
chránit před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím majetek
městyse a PO. Nadále se řídit platnými zákony a směrnicemi o inventarizaci,
účetnictví, finanční kontrole, zákona o obcích a dalšími souvisejícími
zákony a předpisy.
9-0-0
- podání dotace na hasiče, na publikaci k 700 let městyse a na bezpečnostní
prvky na komunikaci, včetně finančních spoluúčastí městyse
9–0–0
- umístění reklamy na čekárnu autobusové zastávky Vítkov pro Ing. D.Schwedt
– EUROGOBBY, Ba Houpačkách 781, Písek, za cenu 5000,-- Kč za rok
9–0–0
- smlouvu o smlouvě budoucí na umístění zemního kabele NN, kabelové skříně
a uzemnění na parc. č. KN 1060/1, 161/1 a PK 1025/62 1025/61 v k. ú. Štěkeň
a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí..
9–0–0
bere na vědomí:
- kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva
- připomínku p. J. Hanuše k výstavbě řadových domů
- návrh na spolupráci s realitními kancelářemi
u k l á d á:
- starostovi – podepsat smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno kabele NN
- zažádat o dotace JK České Budějovice
Dana Tůmová místostarostka
Bohumil Bláha - starosta

