
Usnesení ze zasedání zastupitelstva Města Rejštejn ze dne 23. 4. 2018

Usnesení č. 8/2018: ZM schválilo prodej ppč. 391 k.ú. Rejštejn o výměře 126 m2 manželům 
Frimrovým .  Cena za m2 je 100,-Kč/m2.  Poplatky spojené s prodejem hradí kupující.  

                                                                                                                     Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0               

Usnesení č. 9/2018 : ZM rozhodlo o záměru prodeje pozemku ppč. 58 k.ú. Svojše o výměře 9 m2
( cena 126,60 Kč/m2
                                                                                                                      Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0   

Usnesení č. 10/2018 : ZM rozhodlo, že žádost o odprodej pozemku ppč. 72/2 k.ú. Radešov se 
odkládá.
                                                                                                                       Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0    

Usnesení č. 11/2018 :  ZM rozhodlo, že žádost o odprodej pozemku ppč. 431 k.ú. Velký Radkov 
zamítá. Jedná se o veřejné prostranství, které se neprodává.
                                                                                                                        Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0    

Usnesení č. 12/2018 :  ZM rozhodlo, že ppč. 329 k.ú. Velký Radkov nebude prodána. Jedná se o 
veřejné prostranství, které se neprodává. 
                                                                                                                        Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0   

 Usnesení č. 13/2018 ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1, 2, 3. ZM schvaluje rozpočtovou 
změnu č. 4.

ZM vzalo na vědomí podání žádosti o dotaci na opravu budovy radnice. čp.1.

ZM pověřilo starostu města k podpisu smlouvy o dotaci na opravu radnice. Střecha, okna, fasáda, 
odizolování budovy

 

                                                                                                                Pro: 5  Zdržel se:0  Proti: 0

Usnesení č.14/2018: ZM rozhodlo o výběru firem na opravy radnice:                                                          

- na opravu střechy byla vybrána firma Deák -  cena opravy  cena 389 000,- Kč bez DPH 

- na výměnu oken a vstupních dveří byla vybrána firma Karel Bauer s.r.o., Prachatice cena 243 000,- 
Kč bez DPH

- odizolování budovy byla vybrána firma Pavel Marek – cena 277 000 ,- Kč  bez DPH

                                                                                                                        Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0    

Usnesení č. 15/2018 : ZM rozhodlo o nákupu plynového sporáku do kiosku v ATC, dále rozhodlo, že 
bude opravena podlaha v kiosku a opravena elektroinstalace tak, aby splňovala podmínky revize.

                                                                                                                        Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0     



Usnesení č. 16/2018 : ZM rozhodlo o pronájmu kiosku v ATC Radešov paní Šteinicové. Pronájem ve 
výši 50.000 Kč bude dle smlouvy o pronájmu.

                                                                                                                        Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0    

Usnesení č. 17/2018 : ZM schválilo výši faktur na stavební práce spojené s umístěním buněk, 
schválilo nákup řeziva na zhotovení střechy a terásky k buňkám, schválilo zhotovení střechy a 
terásky na základě smlouvy o provedení práce. Dále ZM rozhodlo o nákupu nábytku na vybavení 
buněk dle cenové nabídky firmy SCONTO nábytek a.s.  Jedná se o 4 ks postelí, 4 ks židlí, 4 ks 
matrací,  2 ks skříní, 2 ks jídelních stolků za celkovou  24 000,- Kč. ZM rozhodlo o nákupu počítače a 
programu na ubytování do ATC Radešov do výše 15 000 Kč. Zároveň souhlasí s připojením ATC na 
internet.        

                                                                                                              Pro: 5 Zdržel se: 0  Proti: 0

Usnesení č. 18/2018 : ZM rozhodlo, že na oslavy založení SDH Rejštejn uhradí nájem TOI-TOI buněk 
(přenosných toalet) a reklamních materiálů do výše 15.000 ,- Kč 

                                                                                                                          Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0    

Usnesení č. 19/2018 : ZM schválilo opravy komunikací z Klášterského Mlýna do Radešova,  opravu 
komunikace u Velkého Radkova. Část komunikace na Kozí Hřbet. Dále rozhodlo o obnovení veřejné 
zeleně v Rejštejně.

                                                                                                                         Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0   

Usnesení č. 20/2018 : ZM vzalo na vědomí podání žádosti o dotaci na ruční radiostanice pro SDH 
Rejštejn. V případě rozhodnutí o předělení dotace, pověřuje starostu podpisem smlouvy o dotaci.

                                                                                                                         Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0     

Usnesení č.21/2018 :  ZM rozhodlo o uspořádání a o financování vítání občánků v roce 2018 tak jak 
již bylo schváleno v roce 2017 a to  1.000,- Kč na občánka.

                                                                                                                         Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0     



                              

Ověřovatelé:                   ………………………………                                                …………........................     

                                                                                           

Starosta:                          ……………………………….               Místostarosta:       …………………………………..    


