Zasedání rady města
Číslo:
81/2010
Datum: 16.06.2010
Usnesení:
I

Rada města

bere

na

vědomí

:

1. Ukončení pronájmu kulturního domu a restaurace U Koruny nájemkyní p. Martinou
Šmídovou
2. Informaci o provozování tábořiště v k.ú. Brod – Výrov od 1.7. do 31.8.2010 za stejných
podmínek dle provozního řádu a ceníku
3. Cenovou nabídku prací od firmy Jan Matějka, Stříbro na opravu a nátěr parket v pohostinství
Brod u Stříbra - cena broušení, olej, režie vč. DPH - 51.324,-Kč s tím, že žádá vypracování
další nabídky

II. Rada města

schvaluje :

1. Výsledek výběrového řízení na akci „Přizpůsobení kabin fotbalového hřiště potřebám občanů
v Kladrubech“ – vátězem řízení se stala firma Zikostav s.r.o. Kladruby s cenou 981.000,- Kč
2. Přidělení bytu 1+1 v DPS v Kladrubech manž. Jiřímu a Růženě Šlapákovým, Zahradní 246,
Kladruby
3. Převod užívacího práva k bytu o jedné místnosti v DPS v Kladrubech na p. Františka
Vozobuleho (dříve společně s p. Rötlichovou)
4. Cenovou nabídku p. Josefa Čápa, Brod 31 na provedení nátěru střechy klubovny v Brodu
v rozsahu 174 m2 za cenu 28.000,- Kč a nátěru střechy na budově pohostinství v Brodu za
cenu 26.000,- Kč
5. Nákup plechové garáže pro SDH Kladruby v ceně do 15.000,- Kč
6. Podání inzerátu s nabídkou pronájmu kulturního domu s restaurací a ubytováním
v Kladrubech
7. Užívání veřejného prostranství Miroslavu Pelánkovi, Kladruby 96 – chodník před domem čp.
96 v Kladrubech, z důvodu postavení lešení pro opravu fasády domu, a to na dobu od 21.6. do
21.7.2010, dle vyhlášky bez poplatku
8. Odměnu ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové za 1. pololetí roku 2010 z rozpočtu MŠ
9. Podporu projektu „Plzeň-evropské město kultury“ s tím, že tato podpora bude prezentována na
vybraných akcích města Kladruby

III. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit přijetí grantu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2010 na projekt
Divadelní rok 2010 ve výši 10.000,- Kč
2. ZM schválit přijetí grantu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2010 na projekt
Kladrubské léto 2010 ve výši 15.000,- Kč

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 16.6.2010

