USNESENÍ č. 16/2016
z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 1. února 2016 od 18.30 hod. V
zasedací síni Úřadu městyse Štěkeň
Přítomno: 9 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
Omluven: 0
Neomluven: 0
Zastupitelstvo městyse
schvaluje:
 program jednání zastupitelstva
9–0–0
 ověřovatele zápisu Ing. J. Baštu a Ing. R. Vaniše
9–0–0
 inventarizaci za rok 2015 včetně závěrečné zprávy, likvidačních protokolů
Městyse Štěkeň a PO ZŠ a MŠ Štěkeň
9–0–0
 vnitřní směrnici „O veřejných zakázkách“
9–0–0
 smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – zemní kabel
NN pro EON – na pozemku 1073/5 v k. ú. Štěkeň
9–0–0
 žádost o podání dotace JčK na DA pro hasiče včetně finanční spoluúčasti
Městyse Štěkeň
9–0–0
 smlouvu s odborem dopravy MěÚ Strakonice ve variantě A – městys si
ponechá dosavadní agendu a novou agendu, vyplývající z novely zákona bude
za Městys Štěkeň vykonávat MěÚ Strakonice
9–0–0
 schvaluje výběr jednoho dodavatele na dodávku el.energie a to firmu EON
(dosud 2 dodavatelé firma EON a Centropol)
9–0–0
 záměr městyse na odprodej části pozemku 180/1 cca 30 m2 v k.ú.Štěkeň
9–0–0
neschvaluje
 odkup akcií od Města Blatná – akci ROS

9–00

bere na vědomí:
 kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva
 informaci ke stavebním úpravám čp. 4 – bytový dům
 přípravu obecního plesu
 dopravní značení cesty ke hřbitovu
 informaci o studii – parkoviště u pošty
 rozpočtové opatření č. 1/2016
ukládá:
 zveřejnit záměr městyse na odprodej části pozemku 180/1 v k.ú. Štěkeň o výměře cca 30 m2 na
úřední desce i v elektronické podobě
 starostovi – podepsat smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – zemní kabel NN
pro EON na parcele č. 1073/5 v k.ú. Štěkeň
 vypovědět smlouvu firmě Centropol na dodávku el.energie a uzavřít smlouvu na tuto dodávku s
firmou EON
 všem zastupitelům – zajistit přípravu obecního plesu
. po konzultaci změnit účelovou komunikaci na komunikaci místní – cesta od Záhorčí ke křížku –
směrem na hřbitov
¨Dana Tůmová – místostarostka

Bohumil Bláha  starosta

