Zasedání rady města
Číslo:
Datum:

10/2019
20.02.2019

Usnesení:
Rada města b e r e n a v ě d o m í :
1. Cenovou nabídku na vytvoření nových internetových stránek města Kladruby zpracovanou,
Galileo Corporation s.r.o., Bzenecká 4808, 430 03 Chomutov
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2018
3. Pozvánku na řádnou valnou hromadu honebního společenstva Holostřevy, která se bude
konat 22. února 2019 od 17:00 hod
4. Seznam dlužníků na nájemném od roku 2006
5. Žádost manž. D. o odkoupení pozemku p.p.č. 137/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, že rada
města trvá na nájemní smlouvě
Rada města s c h v a l u j e :
1. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje v roce 2019 ve výši 87.285,- Kč
2. Přidělení bytu 1+1 v č.p. 406 v tomto pořadí:
a) A. Š., Vrbice
b) P. K., Milevo
O přidělovaný byt dosud žádný s oslovených žadatelů neprojevil zájem, další podmínkou je
dodržení regulované výše měsíčního příjmu
3. Zařazení žádosti p. P. K., Milevo do seznamu žadatelů o přidělení bytu
4. Prodloužení nájemní smlouvy – P. P., do 31. 12. 2020
5. Prodloužení nájemní smlouvy – L. K., do 31. 12. 2020
6. Návrh servisní smlouvy firmy OTIS a.s., Plzeň na provádění pravidelné preventivní údržby,
odborných prohlídek a odborných zkoušek výtahů v DPS a v restauraci U Koruny. Paušální
měsíční poplatek 1.346,40 Kč s DPH
7. Nabídku M. D. a následné objednání zhotovení lavic do posilovny v ceně 33.164,- Kč bez DPH
8. Nabídku zabezpečovacího zařízení do hasičské zbrojnice a následné objednání produktu:
Bezdrátový GSM alarm IG LCD 3 konfigurovaný set za cenu 4.857,- Kč s DPH
9. Nabídku a následné objednání sprchového koutu za cenu 9.990,- Kč + práce
10. Nabídku mediální skupiny Mafra a následné objednání ¼ strany s propagací Kladrubského
léta 2019 a pouti v letním vydání 28. 06. 2019 za cenu 5.000,- Kč
11. Dodatek č. 3 k dohodě o využití části střechy domu č.p. 194 v Kladrubech ze dne 20.4.2016 –
snížení měsíční platby z důvodu přehodnocení výpočtu skutečné spotřeby el. energie za
zařízení umístěné na střeše domu č.p. 194 (vysílač internetu) a také využívání tohoto zařízení
manž. W.
12. Pronájem fotbalových kabin firmě Assa Abloy s.r.o. na termín 14. 06. 2019 + 15. 06. 2019 za
cenu 5.000,- Kč

Rada města d o p o r u č u j e :
1. Schválit ZM seznam sponzorů pro ZŠ Kladruby na Učitelský ples
2. Schválit ZM Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0011872/VB/001,
věcné břemeno k p.p.č. 405/6, 784/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra za účelem uložení zemního
vedení NN
3. Schválit ZM pronájem pozemků p.p.č. 2419, p.p.č. 2417 v k.ú. Kladruby u Stříbra, p.p.č.
1863/5 a p.p.č. 956/4 v k.ú. Láz p. J. M., Láz, za účelem sečení trávy, která poslouží jako
krmivo pro dobytek, nebo možnost pastvy do 31. 12. 2019 za cenu 1.500,- Kč/ 1ha
4. Schválit ZM tvorbu sociálního fondu roku 2019
5. Schválit ZM Rozpočtové opatření č. 1/2019 ze dne

Zapsala: Kateřina Hlinková
Ověřili: Hana Floriánová – starostka města
Matěj Havránek – místostarosta

dne 20.02.2019

