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RADA MĚSTA STOCHOV

Nejdůležitější body z 25. až 27. zasedání Rady
města ze dne 30. listopadu 2011 až 2. ledna 2012
Rada města po projednání odsouhlasila:
* provedení odstranění revizních závad ve Sportovní hale Stochov -- čp. 531 a v objektu TJ Baník - čp. 490 Stochov, firmou
Baroch – Elektroslužby, Stochov, za celkovou částku
21.000,- Kč bez DPH;
* vyřazení pronajatého majetku Města Stochov firmě ITES,
spol. s r. o., za účelem výroby a dodávky tepla, z důvodu jeho
nepotřebnosti a nepoužitelnosti;
* uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV – 1260004812/3 mezi městem Stochov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8;
* cenovou nabídku na zateplení podlahy půdy minerální vatou
na bl. č. 25, z důvodu zlepšení tepelně izolačních vlastností objektu a dodržení dotačních podmínek Státního fondu životního
prostředí společností VEKRA stavební, s.r.o, Líbeznice – Bořanovice, za částku 91.862,40 Kč bez DPH;
* krátkodobý pronájem garáže čp. 235 v ul. Hornická, bl. 41,
panu Miroslavu Hessovi, Lužná u Rakovníka, za účelem uskladnění a prodeje vánočních stromků, v období od 10. 12. 2011 do
23. 12. 2011;
* provedení akce „Snížení energetické náročnosti na budovy
1. MŠ, 2. MŠ, čp. 486 a čp. 490 Stochov“, společností
ENERGY Benefit Centre, a.s., Praha 6;
* smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV12-6012839 na akci „ Stochov – Na Slovance - kNN pro p. č.
830/4“ vše v k. ú. Vašírov, p. p. č. 100/7, mezi Městem Stochov
a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická
874/8;
* smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. IV-12-6012839 na akci „ Stochov – Honice, ul. Osvobození
kNN pro 66“ vše v k. ú. Honice p. p. č. 273/2, PK 1045, mezi
Městem Stochov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Děčín 4, Teplická 874/8;
* provedení rekonstrukce chodníku v ul. Osvobození, Stochov,
společností, Klika a Dvořák, s.r.o., Kladno, v částce 273.895,Kč bez DPH;
* Provozní řád Sportovní haly města Stochova, Provozní řád
ubytovny v čp. 530, Provozní řád Squashe, Provozní řád bowlingu. a Ceník poskytovaných služeb ve Sportovní hale města Stochova;
* provedení pokládky chrániček v ul. V. Ulmana, Stochov, společností FISA, s.r.o., Kladno, v částce 135.652,- Kč bez DPH;
* provedení měření a regulace topného systému v objektu čp.
490 – Baník Stochov firmou INSTALA – Milan Bubeník, Doksy, za částku 83.500,- Kč bez DPH;
* vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci střechy v bl. 45,
Stochov, dle zákona o zadávání veřejných zakázek;
* finanční rozvahu a podání žádosti na městské slavnosti
„Svatováclavské posvícení 2012“ z programu dotací Středočeského kraje, fond kultury a obnovy památek;
* změnu rozpočtu ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov s tím, že se jedná
pouze o převody mezi jednotlivými položkami rozpočtu;
* novou organizační strukturu Městského úřadu Stochov;
* dle schválených pravidel pro přidělení volného bytu, přidělení
bytu č. 20, v ulici U stadionu 378, Stochov;
* ukončení pronájmu nebytových prostor čp. 490 panu Stanislavu Olexovi k 31. 12. 2011;
* návrh ceníku na pronájem tenisových kurtů v roce 2012;
* návrh na využívání tenisových kurtů Tenisového klubu Stochov za účelem trénování jejich členů, pořádání mistrovských
zápasů a turnajů;

* uzavření mandátních smluv mezi Městem Stochov a společností Energy Benefit Centre, a.s., Thákurova 531/4, Praha 6,
na realizaci akcí snížení energetické náročnosti budovy
1. Mateřské školy, J. Šípka 202, Stochov č. 04-11-222, budovy 2. Mateřské školy, J. Šípka 347, Stochov č. 04-11-221,
budovy Městského úřadu, J. Šípka 486, Stochov č. 04-11-220
a budovy čp. 490 U stadionu, Stochov č. 04-11-219;
* plochu umístění a maximální počet herních prvků v dětském
hřišti, které bude součástí „Cyklostezky Třešňovka“;
* cenovou nabídku společnosti AZ Jirků na realizaci elektronického přístupového systému do budovy Městského úřadu
Stochov, J. Šípka 486, Stochov, v celkové částce 33.948,- Kč
bez DPH;
* pronájmem nebytového prostoru - garáže v čp. 229 v ul.
Hornická (bl. 6) ve Stochově, panu Ing. Vlastimilu Kůtovi,
Stochov, a to na dobu neurčitou, od 1. 1. 2012;
* poskytnutí příspěvku z fondu starostky města, ve výši 1.000,
- Kč, TJ Sokol Stochov Honice, na částečné pokrytí nákladů
na tradiční Tříkrálový turnaj ve stolním tenise, který se uskuteční dne 7. 1. 2012;
* plán činnosti sociální a zdravotní komise na rok 2012;
* změnu v projekční technologii audio-videotechnologie
v Kině Stochov s předpokládanou hodnotou 3.000.000,- Kč
bez DPH a dále Rada města schválila podání žádosti na grantové řízení od Ministerstva kultury ČR;
* provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. J. Dundra,
firmou Klika a Dvořák, s.r.o., Kladno, za částku 115.320,- Kč
bez DPH.
Rada města po projednání vybrala:
* na pronájem nebytového prostoru U Stadionu čp. 490 a přilehlého travnatého fotbalového hřiště TJ Baník Stochov,
U stadionu čp. 490, Stochov;
* pronájem nebytového prostoru v budově garáží a skladu na
parc. č. 710/19, v ul. U stadionu, o celkové výměře 30,5 m2,
pana Michala Knotka, Stochov;
* na pronájem nebytového prostoru v budově garáží a skladu
na parc. č. 710/19 o celkové výměře 26 m2 v ul. U stadionu,
pana Petra Vaníka, Praha 1;
* variantu barevného řešení okenních otvorů objektu čp. 486,
v ul. J. Šípka, Stochov, takto: přízemí a 1. patro barva antracit,
2. - 4. patro varianty antracit nebo stříbrná;
* na pronájem nebytového prostoru – Spinning v čp. 531,
v ul. U stadionu ve Stochově, paní Kateřinu Bažantovou,
Kačice;
Rada města po projednání doporučuje:
* Zastupitelstvu města schválit prodej p.p. č. 1051/3
v k. ú. Čelechovice, panu Rostilavu Káňovi, Praha 8 – Kobylisy;
* Zastupitelstvu města schválit prodej části p.p. č. 1178/1
v k. ú. Čelechovice dle GP paní Mileně Tůmové, Stochov –
Čelechovice;
* Zastupitelstvu města schválit OZV - O místních poplatcích
2/2011 – komunální odpad s tím, že výše platby zůstane nezměněna tj. ve výši 492,- Kč/osoba/rok.
Rada města po projednání jmenuje:
* pana Bc. Tomáše Zajíce, vedoucím organizační složky
Sportovní areály města Stochova s termínem od 1. 1. 2012.
Rada města po projednání pověřuje:
* řízením stavebního úřadu při Městském úřadu Stochov paní
Lenku Zíkovou od 1. 1. 2012.
Připravil HoJ.

