Zasedání rady města

Číslo:
22/2019
Datum: 07.08.2019
Usnesení – Upravená verze pro zveřejnění:
Rada města b e r e n a v ě d o m í :
1. Posouzení dřevin v obci Vrbice (3x lípa srdčitá rostoucí u kapličky na p.p.č 797/1 v k.ú. Vrbice
u Stříbra) od agentury ochrany přírody a krajiny České Republiky, náměstí Republiky 287,
Přimda 348 06
2. Protokol o kontrole na výkon matriční agendy za rok 2018 provedené pracovnicí MěÚ Stříbro,
správního odboru Bc. Monikou Zelenkovou
3. Výpověď smlouvy o provozování veřejného telefonního automatu ve městě Kladruby ze
strany společnosti O2 Czech Republic a.s. z důvodu snižování počtů veřejných telefonních
automatů pro jejich nízké využívání a vysokých nákladů na provoz
4. Nabídku na zabezpečení vchodů do budovy MŠ včetně čipového systému a úpravy dveří za
69.690,- Kč bez DPH od MIKA Systems s.r.o. s tím, že bude zařazeno do plánu rozvoje na rok
2020
Rada města s c h v a l u j e :
1. Pokácení 2 ks lip srdčitých v obci Vrbice před domem č.p. 2 – na základě výsledků hodnocení
a posouzení stavu dřevin
2. Objednávka vypracování dotačního auditu na projektový záměr vodovodního vrtu
v Tuněchodech od firmy Profiservis 24 s.r.o., Přemyslova 111/3, 30100 Plzeň za cenu 6.050,Kč včetně DPH
3. Organizační zabezpečení zastupitelstva města na den 21.08.2019
4. Přidělení bytu č. 8 v DPS Z. K., Vrbice (Z. S. odmítl)
5. Objednání vrat na hřbitov za cenu 7.298,- Kč bez DPH od Josefa Mrňáka, Zámečnictví u
Titána, Revoluční 342, Kladruby
6. Doobjednání skluzavky na hřiště ve Vrbici za cenu 8.450,- Kč včetně DPH
Rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města:
1. Schválit pronájem pozemku části p.p.č. 2380 v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem uložení
dřeva a materiálu panu J. J., Kladruby s tím, že musí být zajištěn přístup na pozemek
oprávněným osobám
2. Schválit odprodej pozemku části p.p.č. 131/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra panu V. P., Kladruby
kvůli zajištění bezpečnosti vchodu do nemovitosti v jeho vlastnictví
3. ZM schválit Rozpočtové opatření č. 3/2019
Rada města n e m á n á m i t e k :
1. K žádosti firmy Primagra a.s. o výměnu sušárny zrnin na pozemku p.č. st. 467 v k.ú. Kladruby
u Stříbra za technicky vyspělejší s rotačními filtry eliminující úlety TZL s upozorněním na stav
a majetkové poměry přístupové komunikace
Zapsala: Kateřina Hlinková
Ověřili: Hana Floriánová – starostka města
Radek Kuvík – člen rady města

dne 07.08.2019

