
Zasedání zastupitelstva města 
 Číslo: 14/2008 
 Datum: 17.7.2008 

Usnesení: 
 
 
I.    Zastupitelstvo města    b e r e    n a      v ě d o m í    : 
 

1. Informaci starostky města o provedeném výběrovém řízení na dodávku stavby – Dopravní 
zpřístupnění lokality Kladruby-sever  

 
 
II.   Zastupitelstvo města    projednalo  a   s c h v á l i l o    : 
 

1.   Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 29.5.2008 
2. Program dnešního zasedání ZM 
3. Návrhovou komisi v tomto složení :  Vojtěch Horák, Josef Větrovec, Martin Čechura 
4. Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM :  Helena Kunešová, Robert Kertys 
5. Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení (příloha č.1) 
6. Rozpočtové opatření města Kladruby č. 3/2008 (příloha č.2) 
7. Plnění rozpočtu města Kladruby za I. pololetí 2008 (příloha č.3) 
8. Smlouvu o půjčce uzavřenou mezi městem Kladruby (věřitel) a Rudolfem Hájkem (dlužník) 
9. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Strabag a.s. Praha na dodávku stavby 

– Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby-sever za cenu 5.048.485,- Kč vč. DPH 
10. Podání žádosti o poskytnutí dotace na akci – Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby-sever 

z Regionálního operačního programu  
11. Přijetí dotace ve výši 2.000.000,- Kč od PK na odstranění havarijního stavu sociálního zařízení na 

1. stupni ZŠ Kladruby 
12. Nákup 2 ks informačních rychlostních panelů do ceny 91.000,- Kč  
13. Uzavření smlouvy s výhercem poptávkového řízení na rekonstrukci střechy domu čp. 197 

v Husově ulici v Kladrubech - Tesařství a pokrývačství Jan Pospíchal, Zadní 202,  Kladruby, za 
cenu 469.758,- Kč vč. DPH  

 
 
III.   Zastupitelstvo města    s o u h l a s í    : 
 
         1.   Se zařazením města Kladruby do územní působnosti MAS Český Západ – Místní partnerství 
               a prohlašuje, že se jeho zástupci seznámili s obsahem Integrované rozvojové strategie území MAS  
               Český Západ pro období 2007 – 2013 
 
 
Usnesení bylo jednomyslně odsouhlaseno. 
Starostka města poděkovala všem přítomným za účast na dnešním zasedání. 
Zasedání  bylo ukončeno v 19.15 hodin. 
 
 
 
Zapsal:  Irena Löriková Dne: 17.7.2008 
 
Ověřili: Helena Kunešová 
 Robert Kertys 
 Mgr. Svatava Štěrbová 
 



 
 


