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Program 14. schůze Rady města Milevska dne 19. července 2017:

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 11.07.2017 - TAJ
2. Změna rozpočtu č. 15/2017 - OF
3. Přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou - OSV
4. MHD Milevsko – zadávací řízení na výběr dopravce - ODŽ
5. Rekonstrukce VO ul. Sibiřská, Kpt. Jaroše a Sadová - ODŽ
6. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Pořízení věcných prostředků – nákup vybavení
první pomoci a vybavení pro práci ve výškách“ - OKÚ
7. Určení výše platů ředitelů příspěvkových organizací v souvislosti se změnou nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., s účinností od 01.07.2017 - STA
8. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace ČEZ na projekt "Muzeum milevských
maškar - 2. etapa" - OISM
9. SoSB na zřízení věcného břemene pro V. O. "Okružní křižovatka Masarykova - OISM
10. Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě a realizaci projektu "Přestupní
terminál Milevsko" se SŽDC a Jihočeským krajem - OISM
11. Doporučení ze zasedání Bytové komise Rady města Milevsko - OISM
12. Skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v čp. 145 - OISM
13. Smlouva o zřízení věcného břemene v ul. E. Destinové - OISM
14. Zadávací dokumentace "Okružní křižovatka silnic I/19 a II/105 Milevsko" - OISM
15. Nájem pozemkových parcel v ulici Jarlochova, k Židovně a v lokalitě průmyslové zóny
"Dukelská", v k. ú. Milevsko - OISM
16. Pozemek parc. č. st. 16/1, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba čp. 164 - OISM
17. Zrušení přelízek do obory - OISM
18. Projekt „Modernizace, konektivita a transparentnost informačních systémů v Milevsku“ –
podání žádosti o podporu - OKÚ
19. Rekonstrukce šaten a pokladny ve vestibulu Domu kultury Milevsko - OKÚ
20. Živé Milevsko – SMART REGION - MST
21. Informace a věci ke schválení

