USNESENÍ
z 18. jednání Rady města Kaznějov dne 21.8.2019
Rada projednala a schvaluje:
předložený program jednání
246 - přidělení bytu č. 577/5 od 1.9.2019 za předpokladu, že bude před podpisem nájemní smlouvy
uhrazena částka ve výši 4měsíčního nájemného, tj. 13 164,- Kč, Janě Gajdošíkové, bytem
Kaznějov, Ke Škále 220
247 – směrnici k přidělování bytů v majetku města
248 –aby u nájemních smluv, kterým končí platnost do konce roku 2019, byla ponechána původní
výše nájemného a ke zvýšení na 60,- Kč/m2 došlo až na základě dodatku k nájemní smlouvě
uzavřeného k 1.1.2020
249 – změnu nájemní smlouvy na byt č. 584/8 tak, aby manželé Vaňkovi byli společnými nájemci
250 – podání žádosti na ministerstvo pro místní rozvoj o výmaz zástavního práva k bytům
č.p. 568-569, 570-571 v ulici Lipová
251 – vybudování přístupové komunikace k připravované bytové výstavbě v ulici K Mistráku
za podmínek formulovaných technickým odborem Měú
252 – stavbu plynové přípojky pro dům č.p. 235 na pozemku p.č. 154/2 v k.ú. Kaznějov
253 – pokácení tújí u hrobového místa č. 265
254 – návrh TO, aby stav stromů u nohejbalového hřiště na koupališti byl v příštím roce posouzen
odbornou firmou a na základě toho bylo rozhodnuto o případném kácení
255 – předložený návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění peněžního automatu uzavřené
mezi městem a Komerční bankou
256 - záměr pronajmout vodohospodářský majetek města dle majetkové evidence, který se
nachází v katastrálním území města Kaznějov, za účelem provozování tohoto majetku
ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích na dobu určitou od 1.1.2020
do 31.12.2021 za nájemné ve výši 192 765,-Kč v roce 2020 a 215 907,- Kč v roce 2021 a
záměr předat výzvu k podání nabídky v rámci koncese malého rozsahu na uzavření
koncesní smlouvy o pachtu a provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví města
dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybranému dodavateli, společnosti
Vodárna Plzeň
257 – návrh dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s Projekční a poradenskou kanceláří s.r.o., který se
týká poskytování služeb koordinátora BOZP na přestavbě KD

Rada projednala a neschvaluje:
258 – návrh splátkového kalendáře na úhradu dluhu za byt č. 34/4 s tím, že nájemkyně musí uhradit
všechny dlužné částky (tj. nedoplatek za služby a nájmy) do 15.11.2019
259 – uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Rekonstrukce komínů – plynová kotelna Kaznějov,
Drahotínská 480“ dle předložené nabídky s tím, že bude vyhlášeno nové řízení na uvedenou
zakázku malého rozsahu

Rada projednala a vzala na vědomí:
260 – informaci o průběhu konkurzního řízení na obsazení místa ředitele ZŠ Kaznějov
261 – informaci o akci NEPRONPÁRTY

Rada projednala a ukládá:

262 – zajistit pro příští rok komplexní řešení dětského hřiště před Měú a zahrnout ho do návrhu
rozpočtu na rok 2020
termín: únor 2021
zodp. TO
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