MĚSTO BEZDRUŽICE
ČSA 196, 349 53 BEZDRUŽICE

PŘIJATÁ USNESENÍ
Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BEZDRUŽICE ZE DNE 31. 7. 2013
1.
2.
3.
4.

 A. Rada města bere na vědomí:
Kontrolu usnesení.
Žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu v domě č. p. 260 v ulici Na Sídlišti, Bezdružice o velikosti 2 + 1.
Žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu v domě č. p. 248 v ulici Na Sídlišti, Bezdružice o velikosti 3 + 1.
Informace o hospodaření Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice,
příspěvková organizace k 30. 6. 2013 dle příloh č. 6 a) – 6 h).

 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Provedení změny druhu a způsobu využití pozemků parc. č. 1266/6 o výměře 4 811 m2, parc. č. 1266/13
o výměře 334 m2 a parc. č. 1266/7 o výměře 360 m2 vše v katastrálním území Bezdružice dle skutečného
využití tj. z druhu trvalý travní porost na druh pozemku vodní plocha, způsob využití: p. p. č. 1266/6
vodní nádrž umělá, p. p. č. 1266/7 hráz, p. p. č. 1266/13 hráz.
3. Oddělení vodní plochy na pozemku parc č. 1158/1 v katastrálním území Bezdružice a provedení změny
druhu a využití odděleného pozemku z trvalého travního porostu na vodní plochu, vodní nádrž umělá
a hráz.
4. Smlouvu o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu se společností KOUTECKÝ s. r. o., Družby
1413, 419 01 Duchcov a umístění kontejneru na textilní odpad v ulici Na Sídlišti v Bezdružicích.
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených jejich užíváním
č. 3/2013 ze dne 16. 5. 2013.
6. Smlouvu o nájmu bytu na byt č. 7, v ulici Na Sídlišti 248, 349 53 Bezdružice.
7. Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu v domě č. p. 260 v ulici Na Sídlišti, Bezdružice ke dni
6. 9. 2013.
8. Smlouvu o nájmu bytu na byt č. 14, v ulici Na Sídlišti 260, 349 53 Bezdružice.
9. Smlouvu o dílo č. TP – 22/2013 na vyhotovení projektové dokumentace „Vytápění domu Kryštofa
Haranta 30 v Bezdružicích“ za cenu 47 807,10 Kč (cena včetně DPH).
10. Základní škole, Mateřské škole a Základní umělecké škole Bezdružice, příspěvková organizace, změnu
plánu nákladů a výnosů v roce 2013 dle přílohy č. 6 i).
11. Smlouvu o poskytování právního poradenství.

…………………………………..
Mgr. Jan Soulek
starosta

……………………………
Petr Maroušek
místostarosta
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