
 

Zasedání rady města 
 Číslo:    42/2008 
 Datum: 21.10.2008 

Usnesení: 
 
 
I.    Rada města    b e r e     n a    v ě d o m í   : 
 

1. Informaci o převodu 50% výnosů z prodeje bytů k 30.4.2008 tj. 473.137,- Kč z běžného 
účtu na Fond modernizace bytového fondu a převod zbylých 50% ve výši 918.945,50 Kč 
do 30.10.2008 

2. Informaci o vrácení částky 690.000,- Kč z Fondu modernizace bydlení na účet Státního 
fondu rozvoje bydlení do termínu 10.11.2008, a to dle smlouvy s MMR ČR ze dne 
16.11.1998 

 
 
II.   Rada města    d o p o r u č u j e   : 
 

1. ZM schválit informaci o plnění rozpočtu města Kladruby k 30.9.2008 (příloha č.1) 
2. ZM schválit zrušení místních knihoven v obci Vrbice a Brod z důvodu nevyužívání těchto 

služeb 
3. ZM schválit smlouvu o dílo uzavíranou mezi městem Kladruby a firmou Zikostav s.r.o. 

Třemošná na odstranění havarijního stavu sociálního zařízení v ZŠ Kladruby za cenu 
1.782.046,- Kč vč.DPH 

4. ZM schválit cenovou nabídku Tesařství a pokrývačství J.Pospíchal, Kladruby na provedení 
opravy podlahy v ZŠ Kladruby za cenu 76.650,- Kč vč. DPH 

5. ZM schválit smlouvu o dílo č. 1202 uzavíranou mezi městem Kladruby a firmou Klimaton 
s.r.o. Plzeň na dodávku a montáž vzduchotechnického zařízení ve ŠJ ZŠ Kladruby za cenu 
345.411,- Kč vč. DPH 

6. ZM schválit smlouvu o dílo uzavíranou mezi městem Kladruby a firmou Plzeňské služby 
a.s. Plzeň na provedení Energetického auditu budov a zařízení v majetku města – MěÚ, 
budova kina čp. 90, ZŠ, MŠ za cenu 135.000,- Kč + DPH 

7. ZM schválit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovitosti uzavíranou 
mezi městem Kladruby a společností IRE-TEX Praha s.r.o. se sídlem v Plzni na prodej 
poz.parcely č. 101/9 o výměře 110.466 m2 v k.ú. Pozorka u Kladrub za cenu 25.407.180,- 
Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Irena Löriková Dne: 21.10.2008 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 
 Jaroslav Pospíšil - místostarosta 
   
 


