Usnesení ze zasedání zastupitelstva Města Rejštejn 
ze dne 6.3.2023

Usnesení č.1/2023:ZM vzalo na vědomí kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva.
                                                                                                     Pro:6 Proti:0
Usnesení č.2/2023:ZM bere na vědomí rozpočtová opatření 10/2022.
                                                                                                     Pro:6 Proti:0
Usnesení č.3/2023:ZM rozhodlo o podání žádosti o dotaci na komunikaci v nové obytné zóně Rejštejn, na Plzeňský kraj. 
                                                                                                     Pro:6 Proti:0
Usnesení č.4/2023:ZM rozhodlo o zpracování výběrového řízení na zhotovení komunikace v nové obytné zóně Rejštejn, firmou pana Bc. Jaroslava Vebra Praha

                                                                                                  Pro:6 Proti:0
Usnesení č.5/2023:ZM schválilo komisi pro výběrové řízení ve složení:Zdeněk Bradáč,Jiří Heberlein,Vladimír Holý,Daniel Jiroušek,David Poláček a jako náhradník František Scheinost.
                                                                                                     Pro:6 Proti:0
Usnesení č.6/2023:ZM bere na vědomí plán NP Šumava na klidové zóny.                                          
                                                                                                     Pro:6 Proti:0
                            

Usnesení č.7/2023:ZM nechá zpracovat energetickou studii pro veřejné budovy města Rejštjn,s možností využití dotací a fotowoltaickou elektrárnou.                     
                                                                                                       Pro:6 Proti:0                                                                                      
Usnesení č.8/2023:ZM se shodlo,že stav střechy a krovu na kulturním domě se zatím nezhoršuje a tedy se s opravou počká na energetickou studii a oprava by proběhla společně s možnou FWE.Co se týče bytů v č.p.98 nechá ZM zpracovat studii na ventilaci,vytápění a izolaci domu,aby se vědělo jak pokračovat s nežádoucí vlhkostí v bytech.        
                                                                                                       Pro:6 Proti:0
Usnesení č.9/2023:ZM bere na vědomí informaci SM  o akci ČSÚ šetření v domácnostech. 
                                                                                                        Pro:6 Proti:0                                          
Usnesení č.10/2023:ZM rozhodlo o vypracování plánu údržby veřejného prostranství.                                     
                                                                                                          Pro:6 Proti:0
Usnesení č.11/2023: ZM rozhodlo, že bude požádán p.Ing.Brejcha,aby  zkontroloval most do Klášterského Mlýna a navrhl možná řešení. .                               
                                                                                                           Pro:6 Proti 0
Usnesení č.12/2023: ZM bere na vědomí vydání územního rozhodnutí na komunikaci:Rejštejn-Radešov.                                                     Pro:6 Proti 0
Usnesení č.13/2023: ZM schválilo svolání mimořádného zastupitelstva k bodu možné zástavby v Zhůří a to do 14 dní.  ZM rozhodlo, že uzávěrka příjmu žádostí vlastníků pozemků do nového ÚP je do 31.3.2023.                                        
                                                                                                          Pro:6 Proti 0
                                                                                                         
Usnesení č.14/2023: ZM rozhodlo o záměru prodeje nadbytečné digestoře určené původně do ATC Radešov.                
                                                                                                          Pro:6 Proti:0

Usnesení č.15/2023: ZM schválilo záměr přípravy projektů na opravy cest a mostů a jejich priority.  
                                                                                                             Pro:6 Proti:0                        
                

