
 

Zasedání rady města 
 Číslo:    40/2012 
 Datum: 06.06.2012 

Usnesení: 
 
I.    Rada města    b e r e    n a    v ě d o m í   : 
 
       1.   Informaci velitele SDH Kladruby o ztrátě čerpadla a souhlasí s úhradou částky 30.000,- Kč 
             členy SDH 
 
 
 
II.  Rada města    s c h v a l u j e   : 
 

1. Poskytnutí příspěvku na činnost Střeleckému klubu v Kladrubech ve výši 4.000,- Kč a  
             zakoupení elektrocentrály městem Kladruby s tím, že na elektrocentrálu bude střeleckému  
             klubu vystaven zápůjční list. Tímto se ruší usnesení RM 36/2012 č. II/10 ze dne 4.4.2012 

2. Poskytnutí finančního příspěvku na činnost MX TEAMu Kladruby  ve výši 3.000,- Kč 
3. Provedení oprav v MŠ Kladruby v době hlavních prázdnin dle nabídky p. Hilfa a p. Havránka 
4. Smlouvu o nájmu nebytových prostor v Kladrubech, Husova ul.čp. 6 (2 místnosti v přízemí 

vpravo) uzavřenou mezi městem Kladruby a o.s. Ekocentrum Tymián Kladruby s platností od 
1.1.2012 do 30.9.2012. Nájemné ve výši 2.500,- Kč měsíčně + energie 

5. Smlouvu na zhotovení a dodávku venkovního informačního kiosku  HAWK OutDoor 
Standaione v rámci akce "Bezbariérové propojení kláštera se středem města včetně 
revitalizace veřejného prostranství", uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou POWER 
products s.r.o. , Modřanská 41, Praha za cenu 166.200,- Kč bez DPH 

 
 
 
III. Rada města    d o p o r u č u j e   : 
 
       1.  ZM schválit plnění rozpočtu města Kladruby k 31.5.2012  
       2.  ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 1/2012 
       3.  ZM schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Kladruby (kupující) a firmou SOME  
            Jindřichův Hradec s.r.o. (prodávající) na dodávku samosběrného zametacího vozu JUNGOJET  
            3500 za cenu 2.382.000,- Kč vč. DPH 
       4.  ZM schválit podání žádosti na PF ČR o odkoupení navazujícího pozemku č. 2233 v k.ú.  
            Kladruby u Stříbra o výměře 9 m2. Cena bude stanovena PF dle znaleckého posudku 
 
 
 
 
 
Zasedání přítomni : Mgr. Štěrbová, p. Pospíšil. P. Šmahel, p. Horák, p. Kunešová 
 
 
 
 
Zapsal: Irena Löriková Dne: 6.6.2012 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 
 Jaroslav Pospíšil - místostarosta 
   
 


