Město Horní Cerekev
kraj Vysočina

Program 15.zasedání rady města Horní Cerekev, které se
uskuteční ve středu 31.7.2019 v 16.30 hod. v zasedací
místnosti městského úřadu
Program zasedání:
1. Projednání smlouvy o nájmu nemovité věci ( pozemku p.č.2173/3 v k.ú.
Horní Cerekev.
2. Projednání žádosti HZS Kraje Vysočina o reciproční příspěvek.
3. Informace o prodeji nemovitosti v rámci uplatnění předkupního práva
na objekt č.p. 23 na pozemku p.č. st 34 v místní části Turovka.
4. Projednání žádosti o zrušení povinnosti uhradit poplatek za svoz
komunálního odpadu.
5. Projednání žádosti o slevu za odvoz komunálního odpadu.
6. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy v městském bytě č.201
v objektu radnice v Horní Cerekvi.
7. Vyhodnocení nabídek na sadové úpravy v okolí objektu ZŠ.
8. Nabídka k prodeji pozemku p.č.74/2 v k.ú. Hříběcí
9. Vyhlášení záměru pronájmu parcely číslo 83/1 v k.ú. Horní Cerekev.
10. Projednání způsobu zvyšování nájemného v obecních bytech.
11.Projednání způsobu rozdělení dotačních prostředků na vzdělávání od
Kraje Vysočina.
12.Projednání hospodaření příspěvkových organizací (MŠ a ZŠ)
13.Žádost o přesun fin. částky v rámci příspěvku na provoz ZŠ
14. Rozpočtové opatření č.3
15. Projednání návrhu na odkup podílů na pozemku č.p. 851/2 dle KN
v k.ú. Horní Cerekev
16. VŘ – opravář, údržbář
17. Žádost o umístění do DPS II
18. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni
č.:JH-014330055016/004
19. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČD a.s. a městem
Horní Cerekev.
20. Projednání stížností na provoz obchodu s potravinami v Těšenově.

21. Projednání smlouvy na dodávku IT do ZŠ Horní Cerekev
22. Projednání smlouvy na nábytek do ZŠ Horní Cerekev
23. Projednání smlouvy mezi městem Pelhřimov a městem Horní Cerekev
o výkonu části přenesené působnosti v rozsahu stanoveném
ustanovením § 60 odst.2 zákona
24. Žádost o poskytnutí prostranství před KD Horní Cerekev za účelem
„Setkání příznivců historických vozidel“

31.7.2019

Milan Kunst
starosta města

