
 

Zasedání rady města 
 Číslo:    54/2013 
 Datum: 23.01.2013 

Usnesení: 
 
I.     Rada města    b e r e   n a    v ě d o m í   : 
 
       1.    Zápis č. 1/13 z jednání kontrolního výboru města Kladruby 
       2.    Informaci o schůzce se starosty obcí Skapce, Zhoř, Prostiboř a Kostelec ohledně poskytnutí  
              příspěvků obcí na úhradu neinvestičních nákladů na 1 žáka v ZŠ Kladruby 
       3.    Rekapitulaci a odhad hospodářského výsledku Kladrubských lesů s.r.o. v roce  2012            
               
 
II.    Rada města    s c h v a l u j e   : 
 
         1.   Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a HZS PK Plzeň na provádění pozáručních  
              oprav dýchacích přístrojů SDH 
        2.   Uzavření III. třídy MŠ Kladruby v době jarních prázdnin - od 11. do 15.2.2013 
        3.   Poskytnutí propagačního materiálu -  100 ks propisovaček jako ceny pro děti na maškarní rej  
              konaný dne 12.1.2013 v Kladrubech 
       4.   Zařazení žádosti o byt p. Františka Paločka, Pozorka do seznamu žadatelů                      
       5.   Odepsání dluhu z roku 2007 - p.  Miroslava Klečková – dluh ve výši 752,-  Kč za vyúčtování  
             služeb z bytu v domě čp. 86 v Kladrubech 
       6.   Spisový řád Městského úřadu Kladruby, čj. MK/77/2013 
       7.   Bezúplatné uložení výkopku firmě VAK  Karlovy Vary,  středisko Stříbro při realizaci akce  
             odkanalizování lokality Pozorka, na úložiště u hřbitova v Kladrubech s tím, že uspořené  
             prostředky budou prokazatelně využity na další akce realizované v Kladrubech. Starostka  
             města, která je členkou investiční komise VSOZČ, doloží využití těchto prostředků 
       8.   Podání žádosti do 10. výzvy MAS Český západ – Místní partnerství, v rámci realizace  
             strategického plánu Leader – Sudety místo k setkávání, na projekt Zpřístupnění stodol muzea  
             na Sulanově statku 
       9.   Prohlášení objektu čp. 99 v Kladrubech (Stará pošta) a sousedních hospodářských budov na  

st. p. č. 90 (Sulanův statek)  kulturním dědictvím venkova. Jedná se o nejstarší hospodářský 
objekt zachovaný v původním stavu v intravilánu města 

     10.   Zvýšení platů zaměstnancům Kladrubských lesů s.r.o. od 1.2.2013 
 
 
III.  Rada města    d o p o r u č u j e   : 
 
       1.  ZM schválit smlouvu mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce a.s. o uzavření budoucí  
            smlouvy o zřízení věcného břemene na p.č. 1578/12 v k.ú. Brod u Stříbra pro stavbu "Brod u  
            Stříbra, č.k. 14/1.kNN" za náhradu ve výši 1.000,- Kč 
       2.  ZM schválit smlouvu mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného  
            břemene č. IV-12-0004567/001 na akci "Kladruby, p.č. 207/2, Zikostav - kab.NN" - pozemek  
            č. 47/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, náhrada ve výši 1.000,- Kč 
 
 

Zasedání přítomni : Mgr. Štěrbová, p. Pospíšil. P. Šmahel, p. Horák, p. Kunešová 
 
 
Zapsal: Irena Löriková Dne: 23.1.2013 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka 
 Jaroslav Pospíšil - místostarosta 



 
   
 


