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Program 15. schůze Rady města Milevska dne 8. srpna 2018:

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 01.08.2018 - TAJ
2. Změna rozpočtu č. 18/2018 - OF
3. Podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za
uskutečněný zásah mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy
neinvestiční povahy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce - OKÚ
4. Město blíže k občanům – vyhodnocení veřejné zakázky - OKÚ
5. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milevska na rok
2018 č. Sml 46/2018 - ORR
6. Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby - OSV
7. Žádost o schválení vzdání se práva a prominutí dluhů Sociální služby města Milevska –
OPSPK
8. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku kolem prodejny BONAS
spol. s r. o., v k. ú. Milevsko - OISM
9. Nákup pozemků v areálu tenisových kurtů „Bažantnice“, v k. ú. Milevsko - OISM
10. Ukončení záměru dispozice s prostorem v čp. 127 - OISM
11. Souhlas vlastníka s provedením úprav pronajatého prostoru v čp. 6 - OISM
12. Žádosti Městské knihovny v Milevsku - OISM
13. Dodatek č. 13 k nájemní smlouvě na vyjmutí pozemků z nájemní smlouvy a žádost
o propachtování pozemku, v k. ú. Velká u Milevska - OISM
14. Smlouva o zřízení VB - NN připojení kabelem, Fořt, Velká - OISM
15. Smlouva budoucí na zřízení VB, Klisín, kabel NN - Dodatek č. 1 - OISM
16. Nákup rolby pro úpravu ledové plochy ZS v Milevsku - výzva k podání nabídky - OISM
17. Zadláždění vjezdů v ul. F. Kudláčka - OISM
18. Oprava vjezdů v ul. Sibiřská a Kpt. Jaroše - OISM
19. Jmenování ředitelky Mateřské školy Klubíčko Milevsko, B. Němcové 1380, okres Písek OVV
20. Návrh na vyplacení odměny ředitelce Mateřské školy Sluníčko Milevsko - OVV
21. Informace a věci ke schválení

