Usnesení

z 3. sch ze RM ze dne 4. 12. 2006
RM schvaluje
27. Program sch ze
28. Ceník pro provoz bazénu a sauny na rok 2007 s navýšením sazby za saunu s p echodem do
bazénu o 10,-- K .
29. Ceník poplatk v m stské knihovn pro rok 2007 s formálními úpravami textu a s navýšením
ceny za kopírování o 0,50 K .
30. Program 2. zasedání ZM, které se bude konat 13. 12. 2006.
RM bere na v domí
31. RM bere na v domí kontrolu usnesení.
Trvají úkoly:
13/06/RM
15/06/RM
21/06/RM - termín: 31. 12. 2006
22/06/RM - termín: 18. 12. 2006
23/06/RM - termín: 18. 12. 2006
25/06/RM - termín: konec ledna 2007
26/06 RM - termín: 8. 12. 2006
32. P ipomínky pana Straky, zástupce peti ního výboru k zám ru výstavby 39 BJ a vyjád ení
pana Suka, vedoucího stavebního odboru k probíhajícímu Ú k zám ru výstavby 39 BJ
33. Návrh textu odpov di ZM na petici k výstavb 39 BJ
34. Odpov paní místostarostky na dopis pana Nádeníka týkající se oprav p íst ešku u kyselky
35. P edložený návrh zm n rozpo tu roku 2006 – III. kolo
RM doporu uje
36. ZM schválit text odpov di na petici týkající se výstavby 39 BJ
37. ZM schválit na základ vyjád ení JUDr. Vodi ky o nevymahatelnosti pohledávky, odpis
pohledávky za firmou CONE LiTEL spol. s r.o. ve výši 300.000,--K
RM pov uje
38. Starostu jednat s Fondem rozvoje bydlení ve v ci možné zm ny projektu a parcely
k výstavb 39 BJ
Termín: 18. 12. 2006
RM ukládá
39. Místostarostce zajistit provedení oprav, údržby a vyjasn ní vlastnických vztah p íst ešku
u pramene novom stské kyselky
Termín: 31. 05. 2007
40. Tajemníkovi p ipravit ceremoniál složení slibu nového zastupitele m sta
Termín: 13. 12. 2006

Ing. Pavel Smutný
starosta m sta

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka m sta

