Zasedání zastupitelstva obce
Číslo:
11/2008
Datum: 17.01.2008
Usnesení:

I.

Zastupitelstvo města

projednalo a s c h v á l i l o :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 21.12.2007
Program dnešního zasedání ZM
Návrhovou komisi v tomto složení : Jiří Pánek Jiří Kasal, Ing. Martin Čechura
Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM : Štěpánka Pospíšilová, Blažena Šálová
Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení (příloha č.1)
Rozpočtové opatření města Kladruby č. 5/2007 ze dne 31.12.2007 (příloha č.2)
Návrh smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Kladruby a firmou Ekodepon s.r.o. Lažany na
převzetí a uložení odpadu na skládce Kladruby včetně seznamu odpadu a ceníku za ukládání
odpadu (příloha č. 3)
8. Návrh smlouvy o dílo č.1/2008 uzavřené mezi městem Kladruby a Ing. Jiřím Pankrácem,
Projektování dopravních a pozemních staveb, Gerská 46, Plzeň na zhotovení projektové
dokumentace „Komunikační řešení místní komunikace - ul. Stříbrská v Kladrubech v ceně
díla 83.000,- Kč. V ceně díla není geodetické zaměření zájmového území a odborné posudky
požadované orgány státní správy
9. Podání žádosti na grantový projekt Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2008 na
tématický okruh „Divadlo“, a to pro projekt – Divadelní rok 2008 ve výši 20.000,- Kč a na
tématický okruh „Hudba“ pro projekt – 31. ročník Kladrubského léta ve výši 40.000,- Kč
10. Podání žádosti na grantový projekt Plzeňského kraje v oblasti Programu stabilizace a obnovy
venkova v části A PSOV PK 2008 - oblast c) odbahnění nebo rekonstrukce požární nádrže,
rybníka, potoka, ve výši 210.000,- Kč. Jedná se o dotaci na rekonstrukci návesního rybníka
v obci Láz.

Usnesení bylo jednomyslně odsouhlaseno.
Starostka města poděkovala všem přítomným za účast na dnešním zasedání.
Zasedání bylo ukončeno ve 18.40 hodin.

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Štěpánka Pospíšilová
Blažena Šálová
Mgr. Svatava Štěrbová

Dne: 17.1.2008

