Zasedání zastupitelstva m sta
íslo:
25/2014
Datum: 24.09.2014
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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 16.7.2014
Program dnešního zasedání ZM
Návrhovou komisi v tomto složení : Josef V trovec, Mgr. Vladimír Šmahel, Vojt ch Horák
Ov ovatele zápisu ze zasedání ZM : Helena Kunešová, Blažena Šálová
Informaci o innosti rady m sta za uplynulé období a kontrolu usnesení
Uzav ení smlouvy mezi m stem Kladruby a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad
o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního opera ního programu NUTS II Jihozápad na
projekt „Dopravní infrastruktura v lokalit Kladruby – západ (I.etapa)“ ve výši 85%
z celkových zp sobilých výdaj projektu, max. však v celkové výši 7.623.621,65 K
Uzav ení smlouvy mezi m stem Kladruby a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad
o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního opera ního programu NUTS II Jihozápad na
projekt „Dopravní napojení obytné zóny Pozorka“ ve výši 85% z celkových zp sobilých
výdaj projektu, max. však v celkové výši 3.195.693,49 K
Odprodej ásti p.p. . 1603/2 v k.ú. Brod u St íbra dle GP p. Jan Ková ové, Plze , za cenu
48,- K /m2 + náklady na GP (zam ení skute ného oplocení)
Vy ešení pozemk kupní smlouvou (ne sm nou) dle požadavku žadatele p. Stanislava Eberla
ml. – tzn. p. Stanislav Eberl a ZEVYP s.r.o. odprodá do vlastnictví m sta Kladruby ást p.p. .
32/31 v k.ú. Kladruby u St íbra o vým e cca 23m2 za cenu 90,-K /1 m2; m sto Kladruby
odprodá do vlastnictví p. Stanislava Eberla ást p.p. . 32/15 a ást st.p. . 180/1 v k.ú.
Kladruby u St íbra o vým e celkem cca 33 m2 za cenu 90,-K /1 m2. Náklady na vyhotovení
GP budou rozd leny mezi prodávajícího a kupujícího dle ešených m2
Podání žádosti na Státní pozemkový ú ad o bezúplatný p evod pozemku . 580/1 v k.ú.
Kladruby u St íbra
Dodatek smlouvy o dílo s firmou Stafiko Domažlice na akci Regionální muzeum Kladrubska
na vícepráce v ástce 474.087,- K bez DPH

II. Zastupitelstvo m sta

neschválilo

:

1. Odprodej pozemku ásti p.p. . 179/14 v k.ú. Tun chody u St íbra, žadatel František Vyleta,
Hodonínská 41, Plze z d vodu umíst ného vodovodního hydrantu a stožáru el. vedení

Zasedání p ítomno : 11 len ZM
Ze zasedání omluven : Mgr. P.Nový, J.Brabcová, Ing. M. echura, Ing. T.Kasl

Zapsal:

Irena Löriková

Ov ili:

Mgr. Svatava Št rbová
Helena Kunešová
Blažena Šálová

Dne: 24.9.2014

