Zasedání rady města
Číslo:
51/2009
Datum: 04.03.2009
Usnesení:
I. Rada města

bere

na

vědomí :

1. Žádost o byt p. Marie Machalové, Svojšín 116 s tím, že při přidělování bytů budou
upřednostňováni občané ze správního obvodu města Kladruby
2. Navýšení ceny služeb firmy OTIS Praha za provozní a odborné prohlídky výtahů v KD a
v DPS - s platností od 01.04.2009 navyšuje cenu o inflaci o 6,3 %

II. Rada města

schvaluje :

1. Cenovou nabídku p. Petra Zítka-IP – projekt na přepracování projektové dokumentace pro
akci Kladruby, západ - Technická infrastruktura pro stavbu RD – dokumentace pro územní
řízení - cena celkem vč. DPH 161.543,-Kč
2. Zařazení žádosti o výměnu bytu p. Reného Kunze a Ireny Horvátové, nám. Republiky 36,
Kladruby do seznamu žadatelů o byt
3. Smlouvu uzavřenou mezi Ministerstvem vnitra, Základnou logistiky Olomouc a městem
Kladruby na převod vlastnictví majetku ČR – zásahové hasičské boty – 5 ks, blůzy
ochranného oděvu – 5 ks, kalhoty ochranného oděvu – 5 ks, vše v hodnotě 44.250,15 Kč
4. Poskytnutí příspěvku na vybavení ve výši 2.000,- Kč p. Haně Ulrichové, Kladruby 372 na její
pěší Svatojakubskou pouť do Santiaga de Compostela ve Španělsku
5. Navýšení nájmu firmě Vodafon o inflaci tj. 6,3%
6. Mandátní smlouvu o provedení inženýrské činnosti pro realizaci stavby “Dopravní
zpřístupnění lokality Kladruby – sever uzavíranou mezi městem Kladruby a firmou
Promonasta, Plzeň za cenu 1% z celkové ceny stavby + nutné cestovní náklady
7. Nabídku firmy Zednictví Zdeněk Vokurka, Stříbro na opravu omítek v budově čp. 85
v Kladrubech v prostorech Antiqa – Sladký za cenu do 22.000,- Kč

III. Rada města

neschvaluje :

1. Poskytnutí příspěvku na činnost a provoz Centra pro zdravotně postižené Tachov z důvodu,
že město Kladruby poskytuje příspěvek Svazu zdravotně postižených Stříbrska

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit plnění rozpočtu města k 31.12.2008
2. ZM schválit zahájení řízení o změně územního plánu s tím, že navrhované změny tvoří
přílohu č. 2 zápisu. Veškeré další návrhy budou do plánované změny zaneseny a po prvním
projednání s projektantem budou znovu předloženy ZM. Celé projednávání změny územního
plánu bude řešeno ve spolupráci s Městským úřadem Stříbro – postup projednávání
3. ZM schválit podání žádosti o dotaci na MV ČR na rozšíření CZECH POINTU v rozsahu dle
stanovené technické specifikace MV ČR pro pracoviště CZECH POINTU (max. dotace ve
výši 68.540,-Kč - kopírka, scanner, čtečka čipových karet atd.)
4. ZM schválit odprodej bytu č.8 v domě čp.296 v Kladrubech za cenu stanovenou znaleckým
posudkem č. 1131/8/2009 – nejnižší podání cena tržní 540.000,-Kč, v případě více žadatelů
rozhoduje nejvyšší podání. Žádosti je možné podávat nejpozději do 30.04.2009 do 15,30 hod

5. ZM schválit uzavření smlouvy o zhotovení stavby „Výstavba kabin volejbalového hřiště
v Kladrubech“ s vítězem poptávkového řízení – firmou Tazata spol.s.r.o. v ceně 875.869,75,Kč vč. DPH

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 4.3.2009

