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Program 7. schůze Rady města Milevska dne 16. března 2020: 

 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 10.03.2020 - TAJ 

  2. Změna rozpočtu č. 6/2020 - OF 

  3. Úvěr na akci „Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly v Milevsku, vč.  

      vzduchotechniky a nářaďovny“- vyhodnocení veřejné zakázky – OF 

  4. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - OSV 

  5. Čerpání finanční rezervy Plánu propagace města Milevska na rok 2020 - ORR 

  6. Poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana přírody  

      2020“ - OŽP 

  7. Rezignace člena Komise životního prostředí Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les  

      na pozemcích ve vlastnictví města Milevska 

  8. Venkovní fitpark– podpis smlouvy na realizaci - OŽP 

  9. Smlouva budoucí na zřízení VB, přípojka NN, Sažinova - OISM  

10. Smlouva budoucí na zřízení VB, rekonstrukce NN, Dmýštice - OISM  

11. Oprava krovu a střešního pláště čp. 6 (budova Spořitelny) v Milevsku - výzva k podání  

      nabídky - OISM  

12. Žádost o společný nájem bytu - OISM  

13. Pronájem částí pozemkové parcely č. 44/1 v lokalitě Souhrádka, v k. ú. Milevsko –  

      ukončení záměru - OISM  

14. Správa a údržba městského hřbitova Milevsko (opakovaná) - zrušení veřejné zakázky –  

      OISM  

15. Správa a údržba městského hřbitova Milevsko - výzva k podání nabídky dle zákona č.  

      134/2016 Sb. - OISM  

16. Úklid místních komunikací pro rok 2020  -  OISM  

17. Schválení záměru zpracování generelu kanalizace s podporou dotačních prostředků - OISM  

18. Žádost o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora chytrých měst a obcí“ –  

      OISM  

19. Prodej čp. 206 a 417 vč. souvisejících pozemků v ul. Sokolovská, k. ú. Milevsko - OISM  

20. Komise pro místní části – zpráva o činnosti komise za rok 2019 a plán činnosti komise pro  

      rok 2020 - ODŽ  

21. Informace a věci ke schválení 

 

Revize došlé pošty. 

 

 

 

 

 

Ing. Ivan Radosta  

starosta města 

 

http://www.milevsko-mesto.cz/
mailto:sekret@milevsko-mesto.cz

