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Nejdůležitější body ze zasedání Rady města od 29. srpna do 10. října 2011
Rada města po projednání odsouhlasila:
* přidělení dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z fondu kultury a obnovy památek v roce 2011 na
investiční akci „Rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého, Honice“ v částce 300.000,- Kč;
* přidělení dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z fondu životního prostředí a zemědělství na rok
2011 na investiční akci „Revitalizace návsi v Honicích“ v částce 1.140.000,- Kč;
* vyhotovení geometrického plánu na parcelu č. 271/1 v k. ú. Honice, 2. etapa revitalizace návsi Honice;
* nákup světelných dekorací adventní výzdoby náměstí a stožárů veřejného osvětlení v městě Stochov a ostatních městských částech za cenu
max. 200.000,- Kč;
* cenovou nabídku na rozšíření opravy komunikace v ul. Zalavecká, Stochov – Čelechovice o rekonstrukci veřejného osvětlení v částce
431.120,- Kč bez DPH;
* dle schválených pravidel pro přidělení volného bytu, přidělení bytu č. 3, v ulici Jaroslava Šípka 195, Stochov, přidělení bytu č. 11, na Mírovém náměstí čp. 264, Stochov, přidělení bytu č. 24, v ulici Pionýrů 252, Stochov a přidělení bytu č. 1, v ul. 9. května 239, Stochov;
* zhotovení Turistických vizitek Města Stochov v celkovém množství 200 ks za částku 1.600,- Kč vč. DPH a 20 ks Turistických deníků
v celkové částce 700,- Kč vč. DPH, společností Turistický deník, Liberec;
* se zvýšením poplatku za svatební obřad z 1.000,- Kč na 3.000,- Kč za svatební obřady mimo území Stochov a ošatné na den, z částky 200,Kč na 350,- Kč i pro hudební doprovod;
* úhradu platby za ústavní péči paní Elišky Štěpničkové, ze sociálního fondu Města Stochov, vzhledem k pozastavení výplaty důchodu
z důvodu exekuce. Částka ve výši 2x 8.700,- Kč byla poukázána Ústavu sociální péče - Domov Vraný;
* systém osazování zeleně do městských pozemků;
* návrh, aby provozování a údržba dětských hřišť byla pod správou Sportovních zařízení města Stochov;
* provedení opravy balkonu nad vestibulem Sportovní haly Stochov v částce 21.910,- Kč od pana Petra Pondělíčka, Stochov;
* vyhlášení záměru na odprodej části parcely č. 1178/1 v k. ú. Čelechovice;
* provedení „ Architektonické studie barevného řešení fasád bytových domů bl. 45, 46, 38 a 39 Stochov“ v částce 48.500,- Kč bez DPH,
od pana Ing. Arch. Karla Albrechta, Kladno;
* prominutí nájmu ve Sportovní hale Stochov ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov dne 6. 10. 2011, z důvodu pořádání florbalového turnaje základních
škol okresu Kladno;
* Občanskému sdružení Kamarádi Stochov prominutí nájmu Výstavní síně Stochov, za účelem pořádání prodejní akce „1. Bleší trh“;
* pronájem části sportovního areálu, za účelem provozování lunaparku v průběhu oslav Svatováclavského posvícení, za částku 55.200,- Kč
vč. DPH, panu Josefu Třískovi, Za Černým mostem 266, Praha 9;
* odsouhlasila systém zapůjčení klíčů od závor u cyklostezky Třešňovka: Klíče budou zapůjčeny majitelům chat v k. ú. Nové Strašecí, přímo
navazující na cyklostezku, Policii České republiky Stochov, Hasičskému záchrannému sboru Stochov a Technickým službám Stochov, s.r.o.,
* finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč/ 1 vjezd, zájemcům o vybudování soukromých vjezdů v návaznosti na rekonstrukci Zalavecké ulice, Čelechovice;
* provedení projektové dokumentace od společnosti ARIPROS, s.r.o. Kladno, v částce 87.800,- Kč bez DPH, na akci autobusová zastávka
„U Křížku“, Stochov;
* provedení projektové dokumentace od společnosti ARIPROS, s.r.o. Kladno, v částce 98.300,- Kč bez DPH, na akci „Parkoviště ul. Švermova, Stochov“;
* demontáž telefonního automatu v ul. Okružní, Čelechovice, s ohledem na jeho minimální výtěžnost a záměr revitalizace návsi Čelechovicích;
* stanovení termínu pro povolování výkopových prací v pozemcích Města Stochov, a to od 1. 4. – 31. 10. daného roku, vyjma odstranění
havárií;
* prodloužení smlouvy o zhotovení a umístění informačních tabulí INTAKA na území města s tím, že bude provedena jejich aktualizace;
Rada města po projednání vybrala:
na realizaci výměny oken: na bl. 6 společnost Vekra stavební, s.r.o., Bořanovice, za částku 358.471,- Kč bez DPH, na bl. 74 společnost
BOHEMIA PLAST GROUP, s.r.o., Kladno za částku 344.750,- Kč bez DPH a na bl. 83 společnost BOHEMIA PLAST GROUP, s.r.o.,
Kladno za částku 517.662,- Kč bez DPH.
Rada města po projednání doporučuje:
* Zastupitelstvu města schválit opravu havarijního stavu hlavního vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek v ul. J. Dundra a V. Ulmana, Stochov, Honice, s příspěvkem 5.000,- Kč/1 přípojku od majitelů nemovitostí;
* Zastupitelstvu města zařadit investiční akci “Oprava havarijního stavu kotelny K1“ do rozpočtu města na rok 2012;
* Zastupitelstvu města odsouhlasit název organizační složky, která bude zajišťovat provoz městských sportovišť, a to Sportovní areály Města
Stochova;
* Zastupitelstvu města Stochov, aby nově zřízená autobusová zastávka v ul. Osvobození, se jmenovala „U Křížku“;
* Zastupitelstvu města vyplacení příspěvků sportovním a kulturním organizacím na druhé pololetí r. 2011 takto: z důvodu nečinnosti nevyplatit příspěvek na druhé pololetí r. 2011 Divadlu Luna Stochov a TJ Baník Stochov ponížit příspěvek na provoz o jednu dvanáctinu,
ze schválené výše příspěvku na provoz, z důvodu ukončení nájemní smlouvy k 30. 11. 2011. Tenisový klub – vyplatit celou částku příspěvku na činnost.
Rada města po projednání neodsouhlasila návrh:
* společnosti Photofado Praha, p. Jan Navrátil, Stochov, na zpracování kalendáře „Stochov a jeho okolí na rok 2012“;
* Tenisového klubu Stochov na dlouhodobý pronájem budovy čp. 530, včetně příslušenství a čtyř antukových dvorců, na dvacet let;
* společnosti Aspida s.r.o., Brno, o prezentaci města v publikaci „Cestujeme po Čechách“;
* na případné zhodnocení volných finančních prostředků města, z důvodu nabízených nízkých úrokových sazeb peněžních ústavů;
* společnosti Centropol ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem, na změnu dodavatele elektrické energie v objektech města;
* neodsouhlasila nabídku starosty města Nového Strašecí pana Mgr. Karla Filipa, na odprodej obrazu s námětem Svatováclavského dubu
ve Stochově, od novostrašeckého malíře pana Ladislava Oplta.
Připomínáme, že úplné znění jednotlivých usnesení rady města a zastupitelstva města jsou kromě úřední desky úřadu k dispozici na webových stránkách města www.stochov.cz
(Připravil HoJ)

