USNESENÍ
z 9. jednání Rady města Kaznějov dne 27.3.2019
Rada projednala a schvaluje:
110 – pronájem objektů loděnice a klubovny na pozemku p.č. 502 a části pozemku p.č. 193/28,
sloužící k uskladnění dřeva, vše v k.ú. Kaznějov, spolku Vodní turistika Kaznějov,
IČ 67106064, za nájemné 1 548,- Kč s tím, že v nájemní smlouvě bude stanovena možnost
naturálního plnění nájemného na základě 2x ročně předkládaného výkazu provedených prací,
bude zde stanovena povinnost nájemce bezplatně přenechat klubovnu jako zázemí
konkrétních akcí pořádaných kaznějovskými spolky pro veřejnost a povinnost bezplatně
uskladnit v pronajatých objektech 10 ks pivních setů vlastněných městem
111 – výběr firmy Heinewood s.r.o., IČ 05074924, jako nového provozovatele sezónního bufetu
na koupališti a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s touto firmou s cenou
nájemného 1 300,- Kč/měsíc
112 – objednávku studie a statického posouzení stavu kovové haly u kotelny na sídlišti
113 – hodnotící komisi pro VZ rekonstrukce MK Mrtnická ve složení Ing. Michal Cvikl,
Ing. Bohumil Fröhlich, Jiří Palma, Zděnek Pokorný, Eliška Bartásková, náhradník
Ing. Martin Brejník
114 – pokácení 4 stromů u nemovitosti ev.č. E 6 (chata na koupališti) a přenechání dřeva Spolku
pro Kaznějov a SVČ Radovánek na jimi pořádané akce
115 – umístění 2 reklamních cedulí Kaznějovského zmrzlinářství s podmínkou, že nebudou
překážet údržbě veřejného osvětlení a vánoční výzdobě, bude pod nimi zachována
podjezdová výška
umožňující průjezd komunální techniky a nebudou v rozporu s požadavky dopravní policie
116 – uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení
stavby „Parkoviště na p.č. 382/3,382/58 a 382/59 v Kaznějově“ s firmou MENE
INDUSTRY, s.r.o., IČ 61171344, se sídlem v Plzni, Lobezská 53, za cenu 163 000,- Kč
bez DPH
117 – užívání cesty kolem budovy Měú k příjezdu na pozemek p.č. 474/2
118 – navýšení nájemného k 1.7.2019 o vykázanou inflaci r. 2018, tj. o 2,1 %
119 – poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 500,- Kč na zajištění programu Noci kostelů
v Kaznějově a uzavření veřejnoprávní smlouvy s pořadatelkou Marií Palmovou, bytem
Stará náves 560, Kaznějov
120 – odpisový plán ZŠ Kaznějov
121 – sběr tříděného odpadu ve prospěch charitativních akcí pořádaných Mateřskou školou
Kaznějov sídl. a Základní školou Kaznějov

Rada projednala a neschvaluje:
122– poskytnutí finančního příspěvku ČČK, Oblastní spolek Plzeň-jih + sever s tím, že pokud
ČČK poskytne seznam dárců krve z Kaznějova, zajistí město jejich ocenění ve vlastní režii

Rada projednala a vzala na vědomí:
123 – informace o jednání o nákupu pozemků
124 – informaci o rozhodnutí SVJ ul. Školní, č.p. 464,465 o rekonstrukci střechy a vybudování
výtahu
125– ředitelské volno v ZŠ Kaznějov ve dnech 26.6. - 28.6.2019
126– zápis roku 2017 do kroniky města
127 – informaci o nástupu zaměstnanců do hospodářského dvora
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