Zasedání rady města
Číslo:
Datum:

26/2019
07.10.2019

Usnesení – upravená verze pro zveřejnění
Rada města b e r e n a v ě d o m í :
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Zápis č. 8/2019 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 25.09.2019
Zápis č. 04/19 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného 25.09.2019
Ukončení zasílání tištěné formy publikace „Sbírka zákonů“ k 31.10.2019
Žádost L.Ž., Kladruby o pořízení změny územního plánu v Revoluční ulici 360 – 367 na nájezdy
k nemovitostem, s tím, že toto není předmětem změny ÚP. Tento problém musí řešit
společně vlastníci dotčených pozemků – zajištění projektové dokumentace + stanovisko DI
Policie ČR
Odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem Kladruby, Náměstí
Republiky 89, Kladruby a G. B. Š., Stříbro. Předmětem smlouvy je pozemek p.p.č. 2493/17
v k.ú. Kladruby u Stříbra – Kladruby západ – II. etapa, s tím, že bude vrácena záloha ve výši
50.000,- Kč a pozemek bude nabídnut dalšímu žadateli
Odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem Kladruby, Náměstí
Republiky 89, Kladruby a P. K., Kladruby. Předmětem smlouvy je pozemek p.p.č. 2493/18
v k.ú. Kladruby u Stříbra – Kladruby západ – II. etapa, s tím, že bude vrácena záloha ve výši
50.000,- Kč a pozemek bude nabídnut dalšímu žadateli
Žádost P. K., Kladruby o prořezání rozvětvených větví a celkové úpravy koruny dubu, který
roste pod kostelem. Jako důvod uvádí možnost pádu větví a ohrožení novostavby RD na p.p.č
77/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra, s tím, že se v obci provádí údržba stromů dle potřeb a stavu
dřevin
Zápis z 2. Kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby
západ – II. etapa“ ze dne 04.10.2019

Rada města s c h v a l u j e :
1. Navýšení počtu dětí ve 3. třídě ZŠ v Kladrubech na 32 žáků
2. Cenovou nabídku a následné objednání opravy fasády domu na Náměstí Republiky 36
v Kladrubech od Otto Hilf, Malířské práce, Vodičkova 639, Stříbro za cenu 6.210,- Kč včetně
DPH
3. Platební kalendář v souvislosti s plněním Příkazní smlouvy pro výkon technického dozoru
stavebníka a zajištění činnosti koordinátora BOZP pro stavbu „Technické a dopravní
infrastruktura lokalita Kladruby západ – II. etapa“ – schválení měsíční výše fakturace
4. Odstranění hnízd jiřiček na domu Náměstí Republiky 85, Kladruby
5. Uzavření dohody o uznání dluhu za nájemné z bytu se splátkovým kalendářem mezi městem
Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby a V. P., Kladruby ve výši 24.727,- Kč
6. Zařazení žádosti F. K., Kladruby do seznamu žadatelů o byt v DPS
7. Zařazení žádosti D. J., Kladruby do seznamu žadatelů o byt v DPS
8. Přidělení bytu 2+1 v DPS v tomto pořadí:
- Manželé D., Kladruby
- Manželé S., Kladruby
- C. P. a K. D., Zhoř
- Manželé M., Zhoř

9. Podání žádosti o dotaci na akci „Optimalizace vodního režimu malé vodní nádrže“ na p.p.č.
31 v k.ú. Vrbice u Stříbra do programu Ministerstva zemědělství, podpora opatření na
drobných vodních tocích a malých nádržích
10. Osazení sprchového koutu do bytu č. 2 na Náměstí Republiky 86, Kladruby za cenu do
11.000,- Kč + cena práce
11. Příspěvek (Darovací smlouva) na konání pochodu Kladrubská desítka ve výši 3.000,- Kč pro
obec Hněvnice
Rada města (valná hromada) d o p o r u č u j e :
1. ZM schválit bezúročnou půjčku Kladrubským lesům s.r.o. ve výši 600.000,- Kč od města
Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby na režie do konce roku 2019. Bezúročná půjčka se
poskytuje na dobu 1 roku. Splatnost do 31.12.2020
2. Snížení ceny nájemného s platností od 1.1.2020
- Pilnice – snížení o 90% - celkové roční nájemné 33.935,- Kč
- Les – snížení o 70% - celkové roční nájemné 148.599,- Kč
- Kanceláře – snížení o 60% - celkové roční nájemné 50.400,- Kč
3. ZM schválit posunutí splatnosti nájmu za měsíce 10, 11, 12/2019 a to do 30.3.2020
Rada města d o p o r u č u j e :
1. ZM schválit uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Kladruby, Náměstí Republiky 89,
Kladruby a O. N., Kladruby za účelem manipulační plochy (uložení stavebního materiálu) na
propachtování části p.p.č. 580/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 500m2 za cenu 0,50
Kč/1m2/1rok s platností do 31.12.2020
2. ZM neschválit Žádost Ing. T. T. Plzeň o odkoupení pozemků p.p.č. 1898 o rozloze 340m2,
p.p.č. 1899 o rozloze 212 m2 a p.p.č. 1901 o rozloze 260 m2 vše v k.ú. Brod u Stříbra (osada
Výrov), pozemky navazují na pozemek p.p.č.1900, který je ve vlastnictví p. T. Požadované
pozemky se nachází podél komunikace - v případě provádění úprav komunikace by byl
problém s vlastnictvím pozemku, záplavové území

Zapsala: Kateřina Hlinková
Ověřili: Hana Floriánová – starostka města
Matěj Havránek – místostarosta

dne 07.10.2019

