Zasedání rady města
Číslo:
85/2014
Datum: 25.06.2014
Usnesení:
I.

Rada města b e r e n a v ě d o m í :
1. Žádost p. Davida Kresla o prodloužení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku p.p.č. 1579/8
v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 400 m2 s tím, že platnost předmětné smlouvy končí
k 31.12.2014. Další bude řešeno až v posledním čtvrtletí letošního roku
2. Žádost p. Františka Vylety, Hodonínská 41, Plzeň o odprodej části p.p.č. 179/14 v k.ú.
Tuněchody u Stříbra s tím, že je nutné na místě zjistit skutečné umístění vodovodu a hydrantu
a provést místní šetření za účasti žadatele
3. Informaci o chodu víceúčelového hřiště a schvaluje provoz hřiště za stávajících podmínek
4. Informaci starostky města ohledně vybírání tzv. rezervačního poplatku v MŠ
5. Nabídku p. Havránka, Klatovy na instalaci přepěťové ochrany na ZŠ a žádá dodání
konkurenční nabídky

II. Rada města s c h v a l u j e :
1. Výsledek výběrového řízení na akci – Výměna oken pavilonů MŠ v Kladrubech – vítězem se
stala firma PPPokna Kladruby s cenou 893.223,- Kč vč. DPH
2. Ošetření památného dubu na Pozorce firmou Ing. Jan Spěváček, Týnec, Malý Bor za cenu
25.456,- Kč vč. DPH
3. Provedení ochranného nátěru dřevěného šindelového střešního pláště na objektu kaple
v Tuněchodech firmou Ing. Jan Spěváček, Týnec, Malý Bor za cenu 20.603,80 Kč vč. DPH
4. Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřenou mezi městem
Kladruby a firmou EKO-KOM a.s. Praha
5. Nabídku fi. ZIKOSTAV s.r.o. Kladruby na provedení „prosvětlení místnosti bytu č. 2
v přízemí domu čp. 36 - výměna okna“, nájemce p. Oláh a p. Černá za cenu 19.620,-Kč bez
DPH
6. Obsazení bytu v DPS v Kladrubech (původní zájemce p. Hlaváček byt odmítl) dle pořadí :
- 1. p. Josef Dolejš, 2. p. Jindřich Blábol
7. Zařazení žádosti p. Vasila Pitka, Kladruby, Revoluční 364 do seznamu žadatelů o přidělení
pozemku za účelem zřízení zahrádky
8. Zařazení žádosti p. Markéty Pejzlové, Zhoř 58 do seznamu žadatelů o přidělení bytu s tím, že
při přidělování bytu budou upřednostňováni žadatelé ze správního obvodu města Kladruby
9. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3000,- Kč na ceny na konání 15. ročníku Výrovského
triatlonu konaného dne 28.6.2014
10. Cenovou nabídku Ing. Ivana Černého, Plzeň na výkon funkce TDI na akci – Stavební úpravy
stodoly na pozemku č. 90 v k.ú. Kladruby za dohodnutou cenu 17.500,- Kč
11. Cenovou nabídku Ing. Ivana Černého, Plzeň na výkon funkce koordinátora BOZP na akci
stavební úpravy stodoly na pozemku č. 90 v k.ú. Kladruby za dohodnutou cenu 7.500,- Kč
12. Nákup počítačů pro ZŠ Kladruby s tím, že financování bude řešeno rozpočtovým opatřením
města
13. Poskytnutí odměny ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové za I.pololetí
14. Dohodu o způsobu a výši úhrady za přenechání výkonu práva myslivosti na pozemcích člena
honebního společenstva Holostřevy - nabízená cena 11,-Kč včetně DPH, město má v honitbě
54,5114 ha; roční nájemné 600,-Kč vč. DPH

III. Rada města n e m á n á m i t e k :
1. K předložené PD pro stavbu : Vodovodní řad a vodojem Benešovice, předložené firmou

ARCADIS CZ a.s. divize Bohemiaplan, Plzeň

IV. Rada města n e s c h v a l u j e :
1. Nabídku J.Maška, Plzeň na instalaci webové on-line kamery na server Seznam.cz s tím, že

bude řešeno v době, až bude možné dodat technicky kvalitní záběry

Přítomni : Mgr. S.Štěrbová, p. J.Pospíšil, Mgr. V.Šmahel, p. H. Kunešová, p. V. Horák

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 25.6.2014

