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Revitalizace rybníka Lišovský - změna finanční podpory na projekty "Rekonstrukce
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Projednáno s:
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Podpis:

Důvod předložení:

V souvislosti s rozpočtovým opatřením číslo 19 (KP-ZM/157/2017/M72)
a následného usnesení RM č. 53/2017 jakož i se žádostí dozorčí rady
společnosti Lesy a rybníky města Č. Budějovic, s. r. o., ze dne
10. 1. 2017 předkládají jednatelé výše uvedené společnosti podklad
s názvem: Stav 20 nádrží v majetku města Č. Budějovic

K jednání přizváni:

jednatelé společnosti

Návrh usnesení:
zastupitelstvo města
I.

b e r e n a v ě d o m í
1. stav rybniční soustavy dle přílohy Zhodnocení stavu 20 nádrží města Českých Budějovic,
2. záměr společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o., revitalizovat
v období 2018 - 2019 vybraná vodní díla uvedená v příloze Záměr na revitalizaci
vodních děl na období roků 2018 - 2019 a potřebu tento záměr jako vlastník uvedených
nemovitostí spolufinancovat a zohlednit při sestavování rozpočtů na roky 2018 a 2019,
II. s c h v a l u j e
změnu finanční podpory z realizace akce "Revitalizace rybníka Lišovský" na projekty
"Rekonstrukce výpusti, sjezdu a kádiště rybníka Nuzov" a "Oprava koruny hráze rybníků
Černiš a Domin" dle důvodové zprávy a v souladu s rozpočtovým opatřením č. 19, usnesení
zastupitelstva města č. 53/2017 ze dne 20. 3. 2017,
III. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat změnu finanční podpory na výše uvedené projekty.
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