Zasedání rady města

Číslo:
Datum:

34/2020
22.01.2020

Usnesení - upravená verze pro zveřejnění
Rada města b e r e n a v ě d o m í :
1. Žádost J. L., Kladruby o výměnu sprchového koutu z důvodu značného opotřebení s tím,
s tím, že bude zajištěna cenová nabídka výměny
2. Zápis ze 8. kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby
západ – II. etapa“ ze dne 17.01.2020
Rada města s ch v a l u j e :
1. Zařazení žádosti manželů K., Stříbro do seznamu žadatelů o byt s tím, že při přidělování bytu
budou upřednostňováni žadatelé s trvalým pobytem ve správním obvodu města Kladruby
2. Zařazení žádosti T. P., Kladruby do seznamu žadatelů o byt
3. Návrh na vyřazení operativní evidence MŠ Kladruby (drobné předměty) v hodnotě 3.246,- Kč
4. Cenovou nabídku a následné objednání rozšíření veřejného osvětlení v Kladrubech.
Zhotovitel – ČESKO-BAVORSKÁ spol. s.r.o., Stříbrská 380, Kladruby IČ: 18251889 za cenu
85.808,80 bez DPH – Stříbrská ulice, 253.579,- Kč bez DPH - Pozorka
5. Organizační zabezpečení zastupitelstva města na den 05.02.2020
6. Cenovou nabídku a následné objednání dodávky a montáže kompaktních měřičů tepla
v bytech Revoluční 403 – 406 v Kladrubech od firmy ENBRA, Leknínova 4, 106 00 Praha 10 za
cenu 76.544,- Kč včetně DPH (výměna stávajících měřidel)
7. Objednání 3 ks ping-pongových stolů od firmy Racket sport – Miloš Vojáček, Jizerská 328/4,
Praha 19600, IČ: 66878993 za cenu 53.930,- Kč včetně DPH s instalací a dopravou
8. Cenovou nabídku a následné objednání 3 ks GPS pro monitorování vozidel města Kladruby od
firmy Monitoring RC Systém s.r.o., Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha, IČ:
04627563 za cenu 10.797,- Kč bez DPH včetně instalace bez dopravy + měsíční datové služby
149,- Kč/ks bez DPH
Rada města (Valná hromada Kladrubských lesů s.r.o.) s c h v a l u j e :
1. Zpracování veškeré účetní agendy pro Kladrubské lesy s.r.o. za cenu 4.000,- Kč bez DPH
měsíčně od účetní Ing. Zdeňky Hrubantové, Sokolská 529, Stříbro 34901, IČ: 45404038
Rada města d o p o r u č u j e :
1. ZM schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-0015176/SoBS VB/2 mezi Městem Kladruby, Náměstí Republiky 89,
Kladruby a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ: 24729035. Dotčené pozemky
p.p.č. 2554, 202/3 a 2066/1 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra. Výše jednorázové úhrady je 1.000,Kč + DPH

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

dne 22.01.2020

