USNESENÍ
z 22. jednání Rady města Kaznějov dne 9.10.2019
Rada projednala a schvaluje:
286 – program jednání
287 – souhlasí s předloženým návrhem na přidělení bytů v bytovém domě č.p. 353
288 – podle přijatých pravidel pro přidělování nájemních bytů pronájem bytu č. 599/18
Lucii Jakubové a nebo jako náhradníkovi Petru Smetanovi
289 – souhlasí s navrženými postupy při navyšování nájemného u jednotlivých typů nájemních
smluv (viz příloha zápisu)
290 – přestěhování nájemce bytu č. 142/2 do bytu č. 142/10 (bytový dům Olejna)
291 – úpravu nájemného v č.p. 142 dle přijatých pravidel, max. na částku 50,- Kč/m2
292 – uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kaznějov a spolkem Pohyb Kaznějov
na poskytnutí finančního příspěvku 2 000,- Kč na materiál a odměny pro děti při akci
Halloweenská procházka
293 – pokácení 2 ks tújí u č.p. 462 v ulici Školní
294 – stavbu vodovodní, kanalizační a el.přípojky na pozemcích p.č. 1278/1 a 576/9, které jsou
v majetku města
295 – prodej vozidla Multicar M2501 za částku 29 850,- Kč Miroslavu Scheerovi, bytem
Podlažice 116, 538 51 Chrást u Chrudimi s tím, že platba na účet města bude předcházet
předání předmětu prodeje
296 – uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory o velikosti 71,65 m2 v budově č.p. 105,
Na Komárově, Kaznějov, za cenu 23 645,- Kč/rok se zálohami na úhradu nákladů
spojených se spotřebou energií a vývozem odpadu v celkové částce 26 500,- Kč/rok, mezi
městem Kaznějov a firmou Značky Plzeň s.r.o. se sídlem Drahotínská 607, Kaznějov,
IČ 27971511
297 – objednávku monitoringu kanalizace v ulici Nádražní
298 – osobní příplatek pro ředitelku MŠ Kaznějov sídl. Petru Wolfovou dle přílohy
299 – navýšení pracovního úvazku Martiny Maláskové dle předloženého návrhu

Rada projednala a vzala na vědomí:
300 – předložené možnosti úpravy nájemného v bytech v majetku města
301 – jednání Ing. Hepa s ČEZem ve věci přeložek sítí pro výstavbu parkoviště na sídlišti
302 – spolupráci Ing. Nového se zástupci oddílu nohejbalu při přípravě rozpočtu úprav hřiště
na koupališti

Rada projednala a ukládá:
303 – podat žádost o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty v domě
č.p. 584-585 postavenými s dotací MMR a o výmaz zástavního práva
termín: ihned
zodp. tajemnice
304 – zjistit technické a finanční možnosti řešení nevyhovujícího stavu domu č.p. 142 (Olejna)
termín: ihned
zodp. BH, TO
305 – zajistit zveřejnění prodeje bytů 348/3 350/2 v ulici Dolní v tisku apod.
termín: ihned
zodp. BH
306 – zjistit podmínky, za kterých by bylo možné získat do majetku města pozemku u nádražní

budovy v Kaznějově, ul. Nádražní
termín: ihned

zodp. starostka

Ing. Petr Nový
místostarosta
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starostka

