Zasedání rady města

Číslo:
Datum:

82/2021
03.11.2021

Usnesení - upravená verze pro zveřejnění
Rada města b e r e n a v ě d o m í :
1. Zápis č. 26/2021 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného dne 27.10.2021
2. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2021, období od 01.01.2021
do 30.10.2021
3. Druhé projednání návrhu Plánu rozvoje na rok 2022
Rada města s ch v a l u j e :
1. Cenovou kalkulaci mobilního svozu objemného a nebezpečného odpadu pro provedení
mobilního svozu ve spádových obcích ve dnech 20.11. a 22.11.2021, ceník předložený
zhotovitelem firmou EKO-SEPAR s.r.o. Nýřany, Hřbitovní 1214, Nýřany 330 23, IČ 47714760
2. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
povinným - městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 34961, IČ 00259888
a oprávněným - GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše 40001, Ústí nad Labem, IČ 27295567.
Předmětem dodatku je prodloužení platnosti uvedené smlouvy, jedná se o plynovodní
přípojku pro Sulanův statek
3. Vydání podpůrného stanoviska k žádosti o dotaci na pořízení automobilu pro terénní
asistenci na území MAS Český Západ pro Žadatele – 15. Přední hlídka Royal Rangers
Mariánské Lázně, Kořen 60, Olbramov 349 53, Bezdružice, IČ 68782004
Rada města d o p o r u č u j e :
1. ZM schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. ČEZd_SoBS VB 5884/IV-12-0018826 mezi městem Kladruby, náměstí
Republiky 86, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/4, Děčín
405 02, IČ 24729035. Dotčené pozemky p.p.č. 1113/3 a 1778/1 vše v k.ú. Milevo.
Předpokládaný rozsah věcného břemene je 36 m2. Výše jednorázové úhrady je 3.500,- Kč +
DPH; přípojka el.en. k altánu – požadavek města
Rada města n e m á

námitek:

1. K předložené projektové dokumentaci na stavbu „Stavební úpravy rekreačního objektu ČE 31
na st.p.č. 110 a 1579/5 v k.ú. Brod u Stříbra (osada Výrov). Vzhledem k výměře a tvaru
plochy pozemku ve vlastnictví žadatele, město Kladruby souhlasí s umístěním stavby
na předmětném pozemku, přestože nejsou dodrženy odstupy od hranic pozemků. Žadatel –
D. K., Ondřejov

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

dne 03.11.2021

