Zasedání rady města
Číslo:
14/2015
Datum: 03.06.2015
Usnesení:
I. Rada města
1.

bere na vědomí :

Zápis ze závěrečného jednání „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tuněchody u Stříbra“ ze
dne 06.05.2015

II. Rada města s c h v a l u j e :
1. Změnu v provedení technologie oprav žlabovnic u kotelny čp. 80 v Kladrubech a s tím
související navýšení cenu díla na částku 29.400,-Kč bez DPH - cenová nabídka O.Hilfa
2. Cenovou nabídku fi. KRS2007 ve věci ošetření 4 ks lip ve Vrbici u rybníku – ořez spodních
větví s tím, že této firmě bude ještě zadána další práce – ořez větví břízy před čp. 298-9
v Kladrubech, ořez větví u světla VO u čp. 299, posouzení stromu u čp. 315 (p.Nedvědová) u
křižovatky ulic Kostelní a Husova, javory v Zahradní ulici před domy čp. 232 – 238 (SmithKušnír)
3. Změnu ceny díla technického dozora Jana Kuvíka, Stříbro při akci – Dopravní napojení obytné
zóny Pozorka
4. Změnu ceny díla koordinátora BOZP Jana Kuvíka, Stříbro při akci – Dopravní napojení obytné
zóny Pozorka
5. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a BcA. Pavlou Žiakovou, Boleslavova 26,
Praha na restaurování pilíře se sochou Panny Marie Bolestné na náměstí Republiky
v Kladrubech za cenu 175.800,- Kč
6. Dodatek nájemní smlouvy na pronájem NP stavebního dvora – nájemce Martina Švarcová.
Snížení úhrady částky za spotřebu el. energie z 30.000,- Kč na 7.000,- Kč z důvodu zjištění
skutečného stavu odběru
7. Výměnu bytu v DPS Kladruby, nájemce p. Alena Abrahámová (byt 1+1 za byt o jedné
místnosti)
8. Poskytnutí příspěvku MS Výrov ve výši 3.000,- Kč na uspořádání Dne dětí v Brodu

III. Rada města n e s c h v a l u j e :
1. Žádost L.Jozové, Kladruby 36 o instalaci nové kuchyňské linky z důvodu nedostatku
finančních prostředků. Prostředky budou upřednostňovány na společné prostory.

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

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jan Pospíchal - místostarosta

Dne: 3.6.2015

