Zasedání rady města

Číslo:
Datum:

47/2020
08.07.2020

Usnesení - upravená verze pro zveřejnění
Rada města b e r e n a v ě d o m í :
1. Zápis z 15. kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby
západ – II. etapa“ ze dne 19.06.2020
2. Zápis z 16. kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby
západ – II. etapa“ ze dne 03.07.2020
3. Žádost V. P., Kladruby o výměnu bytu. Požadovaný byt – 2+1 Husova 209, Kladruby
4. Žádost M. M., Kladruby o výměnu bytu. Požadovaný byt – 1+1 Husova 197, Kladruby
5. Informaci firmy STAMOZA s.r.o., Vrázova 2429/7, Cheb 35002, IČ: 45358800 na provedení
oprav poruch částí vozovky – Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby – západ I. etapa
o provedení dvou sond s realizací statické zátěžové zkoušky konstrukčních vrstev, následně
bude upřesněna technologie a postup provedení opravy vozovky
6. Cenovou nabídku na virtuální prohlídku města s instalací na naše internetové stránky města,
Google maps, virtualtravel, sociální sítě od firmy Panoramas s.r.o., Šelešovice 110, 76701,
Kroměříž, IČ: 27696618 za cenu 9.900,- Kč bez DPH + každý zaznamenaný bod zájmu 1.000,Kč bez DPH
7. Informaci ředitelky Základní školy v Kladrubech o hledání nového pedagoga pro 1. stupeň
8. Oznámení ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 40502 o ukončení realizace stavby Vrbice
u Stříbra, TC, č.p. 26 – DTS vVN. Přivedení el. vedení ke hřišti s tím, že nyní je nutné odběrné
místo vybavit – pilíř, jističe, zásuvky; předpokládaná cena cca 20.000,- Kč
9. Nabídku od firmy CLEAR investment s.r.o., člen skupiny DRFG a.s., Rurkyňova 2121/3, 11000
Praha 1 na zhodnocení finančních prostředků města v českých investičních fondech
Rada města s ch v a l u j e :
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Zařazení žádosti Z. L., Kladruby do seznamu žadatelů o byt – výměna za větší byt – nyní 2+kk
Zařazení žádosti L. K., Kladruby do seznamů žadatelů o byt v DPS – výměna za byt s balkonem
Zařazení žádosti B. K., Kladruby do seznamu žadatelů o byt v DPS
Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky,
Kaplanova 1931/1, 14800 Praha, IČ: 00020729 na akci „Výsadba ovocných stromů Kladruby“.
Dotace ve výši 53.361,- Kč pro město Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888
– uskutečněná výsadba stromů u truhlárny
Uzavření Příkazní smlouvy o výkonu inženýrské činnosti a technického dozoru stavebníka na
akci „Kladruby, Husova 6, stavební úpravy – I. etapa (městský dům – bývalý špitál) – obnova
střešního pláště objektu – II. etapa. Příkazník – Ing. Rudolf Horák, Železničářská 25, 31200
Plzeň, IČ: 16678010. Cena plnění do 34.500,- Kč včetně DPH
Zařazení žádosti M. K., Kladruby do seznamu žadatelů o zahrádku
Ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy dohodou k 31.12.2020 o nájmu pozemku –
část st.p.č. 180/1 a část p.p.č. 2225 o celkové výměře 80 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra
z důvodu nevyužívání předmětných pozemků. Žadatel – S. E., Stříbro
Cenovou nabídku a následné objednání výměny oleje ve výtahu v DPS od firmy OTIS a.s.,
Karlova 3, Plzeň 30100, IČ: 42324254 za cenu 46.097,40 Kč včetně DPH

9. Uzavření Dodatku č.2 se zhotovitelem stavby „Technické a dopravní infrastruktury lokalita
Kladruby západ – II. etapa“ Lesní stavby s.r.o., Palackého 764, Nýrsko 34022 IČ: 64834042
a Městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby IČ: 00259888. Jedná se o rozdíly oproti
rozpočtu – navýšení o 58.578,- Kč bez DPH. Celková úspora oproti původní smlouvě o dílo
120.464,96 Kč bez DPH
Rada města s o u h l a s í :
1. Se zřízením nového odběrného místa el. en. a umístění el. pilíře na části p.p.č 2011/5 v k.ú.
Kladruby u Stříbra. Žadatel – Jiří Šperl, Žižkova 89, Stříbro 34901, IČ: 73677116
2. S předloženou projektovou dokumentací novostavby RD na pozemku p.p.č. 580/120 v k.ú.
Kladruby u Stříbra včetně zpevněných ploch, domovních rozvodů, inženýrských sítí a napojení
na pozemní komunikaci. Investoři – Z. a T. Ch., Chyše
Rada města d o p o r u č u j e :
1. ZM neschválit odprodej části pozemků p.p.č. 291 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře cca 297
m2 a části p.p.č. 188/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře cca 90 m2. Žadatel – Z. U., Kladruby
– rada města trvá na nájemním vztahu

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

dne 08.07.2020

