Zasedání rady m sta
íslo:
49/2017
Datum: 01.02.2017
Usnesení:
I.

Rada m sta

bere na v domí :

1. Žádost p. J. Maška, Plze o pokácení 10 strom u nemovitosti .p. 18 v k.ú. Pozorka u
Kladrub s tím, že bude provedeno místní šet ení za ú asti M Ú St íbro, odboru ŽP
2. Žádost p. L. ernochové, Kladruby o odprodej ásti pozemku . 1962 v k.ú. Kladruby na
výstavbu RD s tím, že v sou asné dob je pozemek propachtován do 12/2018 a na zástavbu
lokality není zatím vypracována studie
3. Žádost p. D.Blažka, Láz o prodej ásti pozemku .2008/10 v k.ú. Láz s tím, že bude
provedeno místní šet ení a prošet ení ing. sítí
4. Stížnost nájemník domu p. 404 v Kladrubech na chování jednoho z nájemník
5. Žádost p. R.Michal íka, Kladruby o odpušt ní úhrady penále z úhrady nájemného s tím, že po
vy íslení bude ešeno v ZM

II. Rada m sta
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schvaluje :

Úhradu poplatku za vzd lání v MŠ Kladruby na školní rok 2017/2018 ve výši 500,- K
Za azení žádosti p. M. Panuškové, Kladruby o vým nu bytu v DPS do seznamu žadatel
Za azení žádosti p. B. Slámové, Kladruby o vým nu bytu v DPS do seznamu žadatel
Za azení žádosti p. E. Havránkové, Kladruby o vým nu bytu za 2+KK v Revolu ní ul. do
seznamu žadatel
Pokácení starého stromu na pozemku . 2548 v k.ú. Kladruby a následný odkup dle platného
sazebníku, žadatel – J.Št pán, Milevo
Žádost p. Žákové, Kladruby na ukon ení pozemkové nájemní smlouvy . 61 dohodou
k 31.01.2017 a p evod na nového nájemce p. J. Demjanovou, Kladruby
Žádost p. J. Stahla, Kladruby na ukon ení pozemkové nájemní smlouvy . 41 dohodou
k 31.01.2017 a p evod na nového nájemce manž. Št rbovy, Kladruby
Žádost p. Mgr. A.Dikyho, Kladruby o provedení pro ezávky vzrostlé b ízy na m stském
pozemku, v režii m sta Kladruby
Navrhovanou zm nu spole nosti POVED s.r.o . spoje . 4 na lince . 490370 – St íbro –
Kostelec – Skapce dle p edloženého jízdního ádu
Žádost p. S. Leuchter, Milevo o odprodej popadaných strom na p.p. 2063 v k.ú. Milevo
p i místní komunikaci vedoucí na Zho za cenu dle platného sazebníku
Instalaci okenních žaluzií v byt . 1 v p. 355 v Kladrubech na vlastní náklady nájemníka
(D.Pavlíková)
Požadavky obyvatel na ubytovn v p. 80 v Kladrubech - po ízení nové pra ky a po ízení
setoboxu
Žádost p. H.Kasalové o zateplení stropu v nájemním byt v p. 355 v Kladrubech, bude
za azeno do akcí BF
Vým nu el. sporáku v byt . 4 v Dom s pe ovatelskou službou v Kladrubech

III. Rada m sta

nemá námitek :

1. K p edložené projektové dokumentaci na novostavbu RD v Kladrubech v lokalit Kladruby –
západ na p.p. . 580/130, investor Ing. L. Fictum

IV. Rada m sta

doporu uje :

1. ZM schválit zám r prodeje st.p. . 472 v k.ú. Kladruby o vým e 22 m2 za cenu 100,- K /m2
a náklady související s prodejem pozemku Plze (GP, 1000,- K správní poplatek kolek ) p.
K. Skorunkovi (pozemek pod garáží)

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

Zapsal:

Irena Löriková

Ov ili:

Mgr. Svatava Št rbová - starostka m sta
Helena Kunešová - lenka RM

Dne: 1.2.2017

