Zasedání rady m sta
íslo:
45/2016
Datum: 02.11.2016
Usnesení:
I. Rada m sta

bere

na v domí :

1.
2.
3.
4.

Žádost Ing. M.Rybové, Brod o prodloužení chodníku v Brodu k domu p. 64
Zápis z finan ního výboru m sta Kladruby ze dne 26.10.2016
Informaci o stavu dlužník nájemného z byt k 30.9.2016
Žádost p. Jareše, Kladruby o umíst ní bezpe nostních betonových sloupk u .p. 331 ve St íbrské
ulici s tím, že sloupky se nebudou osazovat z d vodu bezpe nosti chodc
5. Žádost p. H. Hermanové, Kladruby o zprošt ní funkce p ísedící Okresního soudu v Tachov
(bude p edloženo k projednání ZM)
6. Žádost p. H. Ulrichové, DPS o zavedení internetové p ípojky zdarma do spole enské místnosti
v DPS s tím, že situace bude ešena s p. Šperlem
7. Požadavky nájemkyn restaurace U Koruny p. Švarcové

II. Rada m sta

schvaluje :

1. Poskytnutí finan ního p ísp vku ímskokatolické farnosti Kladruby na uspo ádání váno ního
koncertu Evy Henychové v kostele sv. Jakuba na nám stí v Kladrubech dne 17.12.2016 od
16.oo hodin ve výši 2.500,- K
2. Úhradu vybavení v hostinci Brod – kotel, garáž, nábytek, garnyže – v celkové výši 39.800,- K
3. Navýšení kapacity školní družiny z 25 na 30 d tí pro školní rok 2016/2017
4. P íkaz editelky ZŠ Kladruby k provedení inventarizace v ZŠ k 31.12.2016
5. Zápis do kroniky m sta Kladruby za rok 2015
6. Žádost p. V. Houšky, Plze o ukon ení pozemkové nájemní smlouvy na p.p. . 1511 v k.ú.
Tun chody a p evod smlouvy na p. G. Houškovou, Plze
7. Žádost p. D. Budínové, Kladruby o odstoupení od pachtovní smlouvy na pronájem ásti p.p.
2375 v k.ú. Kladruby u St íbra (zahrádka . 6) k 31.12.2016
8. Pronájem ásti p.p. . 131/2 o celkové vým e cca 180 m2 za ú elem z ízení zahrádky u
.p. 79 v Kladrubech p. V. Pitkovi, Kladruby s platností do 31.12.2020 za cenu 0,50 K /m2
9. Žádost p. Ing. L. Fictuma , St íbro o povolení výjimky z vyhlášky . 501/2006 Sb. ást t etí požadavky na umíst ní staveb , §25 vzájemné odstupy staveb na spole né hranici p.p. . 580/130
a 580/131 menší než 2m , celková vzdálenost 0 m a souhlas vlastníka sousední nemovitosti
k p edložené situaci stavby
10. Žádost p.M. Holáka, St íbro o povolení výjimky z vyhlášky . 501/2006 Sb. ást t etí požadavky na umíst ní staveb , §25 vzájemné odstupy staveb na spole né hranici p.p. . 580/130
a 580/131 menší než 2m , celková vzdálenost 0,6 m a souhlas vlastníka sousední nemovitosti
k p edložené situaci stavby
11. Cenovou nabídku firmy AQUATEST a.s. Geologická 4, Praha na odb ry a rozbory vzork
vzduchu na stanovení obsahu anorganických a azbestových vláken – lokalita ZŠ Kladruby za
cenu 13.158,- K bez DPH
12. Finan ní pokrytí pozice „ch va“ v MŠ Kladruby z prost edk MŠ (m sto nebude poskytovat
p ku)

III. Rada m sta

nemá

námitek :

1. Ke stavb na sousedním pozemku – RD na p. . 580/126 v k.ú. Kladruby, stavebník – Ing. Bc.
V. Kocián

IV. Rada m sta

neschvaluje :

1. Žádost p. M. Panuškové, Kladruby o pokácení 2 lip u domu p. 34 v obci Milevo a odkoupení
poražených strom
2. Žádost p. P. Šálové, Kladruby o pokácení okrasného ke e na ve ejném prostranství p ed .p. 269

V. Rada m sta

doporu uje :

1. ZM schválit odprodej ásti p.p. . 52/3 v k.ú. Pozorka u Kladrub p. I. Šlapákové, Pozorka
za cenu 100,- K /m2 a náklady souvisejících s prodejem pozemku (GP, 1000,- K správní poplatek)
2. ZM schválit pronájem ásti p.p. . 580/86 a ásti 583/1 v k.ú. Kladruby u St íbra p. L.Kuršovi,
Kladruby o celkové vým e cca 390 m2 za cenu 0,50 K /m2 za ú elem údržby pozemku

VI. Rada m sta

nedoporu uje :

1. ZM schválit odprodej p.p. . 1511v k.ú. Tun chody p.G. Houškové, Plze , pouze pronájem
pozemku

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

Zapsal:

Irena Löriková

Ov ili:

Mgr. Svatava Št rbová - starostka m sta
Jan Pospíchal - místostarosta

Dne: 2.11.2016

