Zasedání zastupitelstva města
Číslo:
17/2008
Datum: 04.12.2008
Usnesení:
I.

Zastupitelstvo města

vzalo

na

vědomí :

1. Vyjádření firmy Geosan Group a.s. Praha k reklamaci města Kladruby ke stavebním
závadám na objektu DPS Kladruby v záruční době

II.

Zastupitelstvo města projednalo a

schválilo :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 21.10.2008
Program dnešního zasedání ZM
Návrhovou komisi v tomto složení : Ing. Václav Ocelík, Vojtěch Horák, Josef Větrovec
Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM : Emil Janča, Jiří Kasal
Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení (příloha č.1)
Plán rozvoje města Kladruby na rok 2009 (příloha č. 2)
Rozpočet města Kladruby na rok 2009 – po zapracování změn (příloha č. 3)
Rozpočtový výhled města Kladruby na rok 2009 – 2012 (příloha č. 4)
Rozpočtové opatření města Kladruby č. 5/2008 (příloha č.5)
Směrnici pro tvorbu a použití sociálního fondu (příloha č. 6)
Podmínky závodního stravování v r. 2009 (příloha č. 7)
Zrušení OZV č. 10/1998 ze dne 17.9.1998 O vytvoření a použití účelového fondu ke
zlepšení stavu bytového fondu na území obce Kladruby z důvodu vrácení finančních
prostředků SFRB a převod finančních prostředků z FRB na běžný účet k 15.1.2009
13. Odprodej p.p.č. 1655/1 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 133 m2 a p.p.č. 1661 v k.ú. Brod u
Stříbra o výměře 199 m2 manželům Františku a Růženě Slepičkovým, Na Štěpánce
458/28, Křimice, cena 35,-Kč/1 m2 cena celkem 11.620,-Kč
Manželé Slepičkovi odprodají městu p.p.č. 4 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 36 m2 za
stejných podmínek – cena 35,-Kč/1 m2, cena celkem 1260,-Kč
14. Směnu pozemků z důvodu rozšíření skládky TKO o další kazetu s Pozemkovým fondem
ČR. Směna pozemku města p.p.č. 1740/19 v k. ú. Kladruby u Stříbra o výměře 313 m2 za
pozemek PF ČR p.p.č. 1740/6 v k.ú Kladruby u Stříbra o výměře 421 m2
15. Navýšení ceny vodného v obcích Brod a Tuněchody, a to s platností od 01.01.2009 na cenu
15,- Kč/1 m3 (v současné době občané platí 12,-Kč/1 m3 vody)
16. Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad uzavíranou mezi městem Kladruby a Regionální radou regionu soudržnosti
Jihozápad na akci – Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby – sever, v požadované výši
17. Plán činnosti kontrolního výboru města Kladruby na rok 2009 (příloha č. 8)
18. Smlouvu o dílo č. 2008 – 04 uzavřenou mezi městem Kladruby a Ing. Lenkou Jungovou,
Plzeň, Za Rybárnou 57 na vypracování projektové dokumentace a průzkumů na rekonstrukci
kina v Kladrubech za cenu 570.000,- Kč bez DPH

Usnesení bylo jednomyslně odsouhlaseno.
Starostka města poděkovala všem přítomným za účast na dnešním zasedání.
Zasedání bylo ukončeno v 19.35 hodin.
Zapsal:
Ověřili:

Irena Löriková
Emil Janča
Jiří Kasal
Mgr. Svatava Štěrbová

Dne: 4.12.2008

