Zasedání rady města
Číslo:
66/2013
Datum: 07.08.2013
Usnesení:
I.

Rada města
1.
2.
3.
4.

bere na

vědomí :

Zápis z jednání kontrolního výboru města Kladruby č. 3/13 ze dne 30.7.2013
Žádost p. Romana Lišky a p. Jaroslavy Fízikové, Husova 209, Kladruby o výměnu bytu
v Husově ul. v Kladrubech - byt č. 3 za byt č. 2 v přízemí.
Žádost o výměnu bytu – Petra a Miroslav Bebrovi, nám. Republiky čp. 36
Oznámení firmy EKOSEPAR Nýřany o ukončení svozu dlužníkům pro dlouhodobé
neplacení

II. Rada města

schvaluje :

1. Provozování občerstvení při Kladrubské pouti ve dnech 17. a 18.8.2013 - Pavel Pauch,
Kladruby 36 - cena 7.000,- Kč
2. Výsledek výběrového řízení na akci - Kompostárna Kladruby a uzavření smlouvy o dílo s
vítěznou firmou Strabag a.s., Plzeň za cenu 3.265.834,- Kč bez DPH
3. Cenovou nabídku Jana Kuvíka, Třešňová 1290, Stříbro a uzavření smlouvy na provedení
inženýrské činnosti TDI a koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby "Kompostárna
Kladruby" za cenu 63.226,- Kč vč. DPH + 80,- Kč za jednu návštěvu staveniště
4. Poskytnutí jedné palety zámkové dlažby pro SDH Kladruby na dokončení základny na soutěže
v hasičském sportu
5. Poskytnutí propagačního materiálu na konání nohejbalového turnaje v Brodě dne 10.8.2013- 3
knihy o Kladrubech (černé), 3 mapy Kladrub, 3 odznaky a věcný dar v hodnotě 150,- Kč
6. Smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a PPPokna Kladruby na akci - Výměna oken v ZŠ
Kladruby - 9 ks oken za cenu 141.331,- Kč vč. DPH
7. Převod smlouvy o nájmu bytu – byt č. 3 v domě čp. 299 ve Hřbitovní ul.v Kladrubech
z dosavadního nájemce - p. Anna Kučerová na syna p. Josefa Kučeru
8. Zařazení žádosti Cao Sonové Jiřiny, bytem Milevo 29 (trvalý pobyt Kunějovice 58) do
seznamu žadatelů o přidělení bytu s tím, že budou upřednostňováni žadatelé s trvalým pobytem
ve správním obvodu města Kladruby
9. Zařazení žádosti Bronislava Kováče, Kostelec 86 do seznamu žadatelů o přidělení bytu s tím,
že budou upřednostňováni žadatelé s trvalým pobytem ve správním obvodu města Kladruby
10. Úhradu nákladů na čerpání vody ze sklepa pohostinství čp. 51 v Brodě a nákladů za kropení
hřiště za období od 01.08.2012 do 22.6.2013 - celkem 753 kWh x cena 5,40 Kč = 4.066,-Kč
p. Jaroslavu Šimkovi, Brod 51
11. Výpůjčku pozemku - zahrady v Sulanově statku pro konání pouťové výstavy drobného
zvířectva ve dnech 17. a 18. srpna 2013, pořadatel ZO ČSCH Kladruby
12. Konání výstavy drobného zvířectva ZO ČSCH Kladruby ve dnech 17. a 18. srpna 2013 v
Kladrubech
13. Uzavření smlouvy s o.p.s. Energie pod kontrolou na zajištění nákupu energií na
velkoobchodních trzích

III. Rada města

nemá

námitek :

1. Ke stavbě oplocení pozemku u rodinného domu čp. 304 v Kladrubech s tím, že před stavbou
oplocení je nutné zajistit vytýčení hranic pozemku a veškeré podzemní sítě. Pokud stavbou
opocení dojde k narušení povrchu přilehlých komunikací bude toto investorem uvedeno do
původního stavu. Žadatelé - manž. Brabcovi, Hřbitovní 304, Kladruby

Zasedání přítomni : Mgr. Štěrbová, p. Šmahel, p. Horák, p. Kunešová
Omluven : p. Pospíšil

Zapsal:
Ověřili:

Irena Löriková
Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Helena Kunešová - členka RM

Dne: 7.8.2013

