Zasedání rady města

Číslo:
Datum:

76/2021
18.08.2021

Usnesení - upravená verze pro zveřejnění
Rada města b e r e n a v ě d o m í :
1. Zápis z 9. kontrolního dne na stavbě „Oprava ulice Kostelní, Kladruby“ ze dne 05.08.2021
2. Požadavek na sdělení konkrétního termínu oprav poruch částí vozovky – Dopravní
infrastruktura v lokalitě Kladruby západ I. etapa zhotoviteli - STAMOZA s.r.o., Vrázova,
2429/7, 350 02 Cheb, IČ 45358800. Stanovený termín pro sdělení do 31.08.2021
3. Projednání koordinačního situačního výkresu na akci „Oprava ulice Kostelní, Kladruby“realizace aktualizace 08/2021 s vlastníky garáže č. 2 v čp. 263 v Kostelní ulici ze dne
11.08.2021
4. Reakci na návrhy revitalizace kladrubského náměstí od J. B.
Rada města s ch v a l u j e :
1. Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor – 2 místnosti v přízemí domu č.p. 85
na náměstí Republiky, Kladruby mezi pronajímatelem – Město Kladruby, náměstí Republiky
89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a nájemcem – Kladrubské lesy s.r.o., Milevská 359,
Kladruby 349 61, IČ 25217771
2. Organizační zabezpečení zastupitelstva na den 08.09.2021
3. Dodavatele Montáž a opravy el. zařízení, práce s montážní plošinou Lukasch R., Heřmanova
Huť 47, 330 24 Heřmanova Huť, IČ 45338647, na veřejnou zakázku „Oprava veřejného
osvětlení Brod u Stříbra“ s nejnižší cenovou nabídkou 134.832,00 Kč bez DPH, cena celkem
s DPH 163.146,70 Kč
4. Uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava veřejného osvětlení Brod u Stříbra“ za cenu
163.146,70 Kč včetně DPH. Zhotovitel – Montáž a opravy el. zařízení, práce s montážní
plošinou Lukasch R., Heřmanova Huť 47, 330 24 Heřmanova Huť, IČ 45338647
Rada města d o p o r u č u j e :
1. ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 1/2021 o místním poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
2. ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 2/2021 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na území města Kladruby

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

dne 18.08.2021

