Usnesení
z 6. zasedání městské rady konané dne 11. 3. 2013
od 18.00 hod.ve víceúčelové budově Ústaleč
Zveřejněna je upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Přítomni: Löbl Richard, Racek Pavel, Pavelec Karel, Němeček Václav
Omluven: Lupoměský Patrik
Přizváni: Ing. Kasalický
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontrola usnesení:
Provedena kontrola usnesení z 4.3.2013.
Nebyl splněn bod č. 10 (směna pozemků p. K...E., V...
bod č. 15 (směna pozemků p. S... J.,V.....), trvání ze zápisu z RM 14.1.2013.
Ostatní body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Přijata byla následující usnesení:
Usnesení bod č. 1 – Jednání s pozvanými účastníky ohledně nakládání s vodami:
Ve víceúčelové budově v Ústalči probíhala diskuze za účasti RM, Ing.Kasalického a dotčených
občanů v souvislosti využívání stávajícího vodního zdroje, vodojemu a vodovodního řadu, dříve
sloužící pro napájení zemědělského dvora Krutěnice (rekapitulace odběratelů, vlastnické vztahy,
budoucí případná legalizace a podmínky provozování celého systému). RM od uživatelů očekává
návrh rozhodnutí pro vyřešení situace.
Usnesení bod č. 2 – Ing. Kasalický – faktura za vodovodní přípojku :
RM schvaluje proplacení faktury za provedení vodovodní přípojky do sokolovny v částce 14 765,Kč bez DPH.
Usnesení bod č. 3 – Ing. Kasalický – SOD na zpracování PD vodovod A2 „Souhradí“:
RM se s Ing. Kasalickým dohodla na dalším postupu zpracování PD. Nebude-li letos schválena PK
dotace na výstavbu kanalizace, bude příští rok opět požádáno o dotaci kanalizace společně s dotací
na realizaci vodovodu (k tomu bude nutno zpracovat PD vodovodu).
Usnesení bod č. 4 - Náklady na stavbu přístřešků v Ústalči:
RM bere na vědomí předběžnou kalkulaci na výstavbu dvou dřevěných přístřešků navazujících na
zděnou budovu hasičského domu v Ústalči. Uvedené přístřešky by sloužily k uskladnění dřeva a
výsuvného žebříku. RM požaduje upřesnit některé položková náklady (krytina, práce tesařské).
Usnesení bod č. 5 - Výše nájemného v obecním bytě:
RM schvaluje úpravu nájmu po dobu rekonstrukce bytu v domě č.p.20.
Usnesení bod č. 6 - Faktura SDH Ústaleč:
RM schvaluje proplacení faktury za práce na prořezání křovin, řezání a štípání dřeva v částce
9 000,-Kč.
Usnesení bod č. 7 – Oprava městského bytu v domě č.p. 20 – posouzení odborníkem:
RM bere na vědomí přizvání znalce k posouzení stavu a doporučení případných nutných oprav
bytu.
……………
starosta města
Löbl Richard

……………
místostarosta města
Racek Pavel

