Zasedání zastupitelstva města
Číslo:
8/2011
Datum: 14.12.2011
Usnesení:
Přítomno : 14 členů zastupitelstva města

I. Zastupitelstvo města
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vědomí

:

1. Informaci k nabídce na odprodej objektu „Stavebního dvora v Kladrubech“ - nabídka byla
vyvěšena od 13.10.2011 do 01.12.2011 - nikdo se nepřihlásil
2. Informaci k prodeji bytu v Milevské ul. čp. 260, Kladruby - zájemce přes realitní kancelář p.
Finová odstoupila od nabídky

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

:

Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 26.10.2011
Program dnešního zasedání ZM
Návrhovou komisi v tomto složení : Jan Pospíchal, Anna Blažková, Ing. Martin Čechura
Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM : Vojtěch Horák, Blažena Šálová
Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení
Plán rozvoje města Kladruby na rok 2012
Rozpočet města Kladruby na rok 2012
Rozpočtové opatření města Kladruby č. 4/2011
Rozpočtový výhled města Kladruby na roky 2012 – 2016
Povodňový plán města Kladruby
Podání žádostí na PF ČR o bezúplatné převody pozemků nebo odkoupení pozemků do
vlastnictví města Kladruby dle přílohy
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. A 236/PSOV – 2011 uzavřenou mezi Plzeňským
krajem a městem Kladruby na poskytnutí investiční dotace ve výši 300.000,- Kč na akci –
Vybudování chodníku v Brodu k dětskému hřišti
Darovací smlouvu č. 20/DS/2011 uzavřenou mezi DSO Stříbrský region (dárce) a městem
Kladruby (příjemce) na Studii - Historické a kulturní významné objekty v hodnotě 19.642 Kč
Darovací smlouvu uzavřenou mezi Kladrubskými lesy, s.r.o. Kladruby (dárce) a Základní
školou Kladruby (obdarovaný) na poskytnutí finančního daru ve výši 75.000,- Kč na nákup
nábytku do školní jídelny ZŠ
Dodatek č. 2 uzavřený mezi městem Kladruby a firmou Strabag a.s. ke smlouvě o dílo na
stavbu „Bezbariérové propojení kláštera Kladruby se středem města včetně revitalizace
veřejného prostranství“, a to prodloužení termínu na dokončení stavby do 15.5.2012
Odkoupení p.p.č. 2078/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 483 m2 od St.statku Jeneč
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a Telefónica Czech
Republic a.s. – Kladruby, Okružní 22 RD – podzemní komunikační vedení veřejné
komunikační sítě – metalické kabely. Jednorázová náhrada 3.338,-Kč + DPH
Plán činnosti kontrolního výboru města Kladruby na rok 2012
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