Zasedání rady m sta
íslo:
46/2016
Datum: 23.11.2016
Usnesení:
I.

Rada m sta

bere

na

v domí :

1. Žádost p. Janešové , Láz o povolení pokácení 2 ks vrb v k.ú. Láz u St íbra s tím, že
bude provedeno místní šet ení
2. Žádost p. J. ešky, Prostibo o vyjád ení k projektu na stavbu RD v lokalit Kladruby –
západ s tím, že žádá o dopln ní kompletní projektové dokumentace (technická zpráva)
3. Žádost nájemník domu p. 355 v Zadní ulici v Kladrubech o instalaci osv tlení p ed vchod
domu

II. Rada m sta

schvaluje :

1. Trasu pro územní ízení na propojení RSU Kladruby umíst né v ulici St íbrská p. 239 se
Site TCKLD ve St íbrské p. 332 optickým kabelem dle p edloženého mapového zakreslení,
žadatel spole nost Watecom s.r.o , Severní 60, Plze
2. Prodloužení nájemních smluv na byty dle p ílohy
3. Opravu bytu . 1 v .p. 355 Zadní ul. v Kladrubech (po p. Skorunkovi) – vým na kuch. linky,
sporáku, digesto e, umyvadla, WC, oprava spíže a vestav ných sk íní, oprava televizní
zásuvky, odstran ní d ev ných palubek
4. Prodloužení nájemní smlouvy firm S-VASIOKS s.r.o. Praha na pronájem ubytovny v .p. 80
v Kladrubech do 31.12.2016
5. P ihlášení dluhu na nájemném ve výši 11.898,- K do d dictví po p. Skorunkovi
6. Zm na nájemní smlouvy na byt . 2 ve H bitovní ul. p. 299 v Kladrubech – p vodní nájemce
p. P. Herman, nový nájemce p. H. Hermanová
7. Návrh odm n len m SDH Kladruby za rok 2016
8. Navýšení cenové nabídky firmy PPPOkna J.Ženíšek, Vranov 8 na vým nu oken v byt v p.
197 v Kladrubech na 112.103,- K v . DPH (navýšení ceny o parapety)

III. Rada m sta

nemá námitek :

1. K projektové dokumentaci spol. Vodovrty , s.r.o . Ladova 195, Mariánské Lázn na stavbu
vrtané studny studny na st. p. . 46/3 v k.ú. Brod u St íbra, investor L. Brabcová, Planá u
Mariánských Lázní

IV. Rada m sta

doporu uje :

1. ZM schválit Smlouvu o z ízení v cného b emene – služebnosti . IV-12-009554/1,
Kladruby , SO Západ , 1. etapa kNN se spole ností EZ Distribuce za jednorázovou
náhradu 10.406,- K v etn DPH
2. ZM schválit odpis dluhu na nájemném p. J. Da ka z d vodu nevymahatelnosti - úmrtí
nájemníka (výše dluhu k 23. 11. 2016 = 12.518,- K )
3. ZM schválit plán innosti a kontrol finan ního výboru m sta Kladruby na rok 2017

V. Rada m sta

nedoporu uje :

1. ZM schválit pronájem ásti p.p. . 2394/15 a 2461/7 v k.ú. Benešovice p. J. Havlíkovi,
St íbro za ú elem po ádání trampských akcí a organizování d tských zájmových aktivit
z d vodu, že se jedná o zalesn ný pozemek

ítomni : J.Pospíchal, H.Kunešová, M.T ma, Mgr. V.Šmahel
Omluvena : Mgr. S.Št rbová

Zapsal:

Irena Löriková

Ov ili:

Jan Pospíchal - místostarosta
Helena Kunešová - lenka rady m sta

Dne: 23.11.2016

