Zasedání rady města
Číslo:
4/2014
Datum: 17.12.2014
Usnesení:
I. Rada města
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

schvaluje :

Prodloužení smluv o nájmu pozemků dle předloženého seznamu os 1.1.2015 do 31.12.2017 za stejných
podmínek
Zadání objednávky dle cenové nabídky od firmy SAG Elektrovod a.s. Plzeň č. 5130/0459 na akci
Kladruby, Láz – veřejné osvětlení + dva stožáry na návsi za cenu 284.114,- Kč bez DPH
Zadání objednávky dle cenové nabídky od firmy KRS 2007 Skviřín č. 2014-16 na pokácení 3 ks vrb na
návsi ve Vrbici za cenu
a) při zamrzlém rybníku – 11.229,- Kč vč. DPH
b) bez zamrzlého rybníka – 13.649,- Kč vč. DPH
s tím, že vzhledem k tomu, že kácení je možno provádět až do 30.3.2015, doporučuje počkat zámrazu
rybníka. Pokud k tomu nedojde, bude dílo provedeno okolo 20.3.2015 – v době vegetačního klidu
Cenovou nabídku Ing. Evy Záhořové, Stříbro na vypracování PD stavby – Oprava střešního pláště a
oprava fasády objektu Základní školy v Kladrubech za cenu 98.000,- Kč
Prohlášení o partnerství mezi obcí Erpužice a městem Kladruby k projektu Výstavba a rekonstrukce
místních komunikací v obci Erpužice
Výpůjčku zdarma 2 místností v 1. nadzemním podlaží v domě čp. 99 v Kladrubech pro fotoklub
Kladruby
Objednávku pořadu Okénko z měst a obcí v regionální televizi ZAK, a to 2x Okénko, 10x tipy +
reportáž v celkové ceně 50.000,- Kč
Cenovou nabídku Ing. Ivana Černého, Plzeň na vypracování změnových listů na akci Regionální
muzeum Kladrubska za cenu 23.548,- Kč
Komise rady města Kladruby
- Komise pro mládež školství a kulturu – Blažena Šálová (předsedkyně), Eva Pomyjová, Pavel Nový,
Jaroslav Pospíšil, Bohuslava Dusíková, Bohuslava Lipovská
- Komise služeb a dopravy - Jaroslava Brabcová (předsedkyně), Anna Blažková, Václava Duřpeková,
Zdeněk Liška, Jana Stránská
- Komise rozvoje města – Vojtěch Horák (předseda), Vlastimil Semorád, Jaroslav Pospíšil,
Petr Ganobják, Václav Říha
- Sbor pro občanské záležitosti – Helena Kasalová (předsedkyně), Lenka Hrachovcová, Irena Löriková

II. Rada města

neschvaluje :

1. Uzavření nové dohody s firmou H.B.Textilie s.r.o. Zbůch o instalaci a umístění sběrné nádoby na
vyřazené textilie a obuv, a to z důvodu změny v platebních podmínkách (0,50 Kč za každý kilogram na
účet města a 0,50 Kč za každý kilogram na účet Oblastního spolku ČČK Tachov) a s tím související
návrh Darovací smlouvy mezi městem Kladruby a Oblastním spolkem ČČK Tachov. Tento postup je
nutné prověřit daňovým poradcem města Kladruby.

Přítomni : Mgr. S.Štěrbová, p. J.Pospíchal, p. H. Kunešová, Mgr. V.Šmahel, p. M.Tůma

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jan Pospíchal - místostarosta

Dne: 17.12.2014

