Zasedání rady města
Číslo:
53/2017
Datum: 29.03.2017
Usnesení:
I. Rada města

bere

na

vědomí :

1. Žádost p. J. Mašátové , Láz o průřez větví korun lip ( 4 ks) na p.p.č. 2008/1 v k.ú. Láz u
Kladrub z důvodu zatemnění nemovitosti
2. Předloženou PD na stavební akci DČOV BC 4 Pozorka u Kladrub na p.p.č. 73/1, 149/1,
149/2, 149/3 vypracovanou spol. Vavřička projekce, vodohospodářské stavby, Částkova 74,
Plzeň, investor J. Mašek , Plzeň s tím, že věc bude posouzena odborníkem
3. Předloženou PD na stavební akci Vrtná studna Pozorka u Kladrub na p.p.č. 149/2b
vypracované spol. Vavřička projekce, vodohospodářské stavby , Částkova 74 , Plzeň,
investor J. Mašek , Plzeň s tím, že věc bude posouzena odborníkem
4. Žádost p. Pelánka, Kladruby o provedení oprav v bytě č. 2 s tím, že bude nejdříve provedeno
místní šetření
5. Žádost paní Liškové, Kladruby o výměnu kuch. linky s tím, že nejdříve musí žadatelka
uhradit stávající dluh na nájemném

II. Rada města

schvaluje :

1. Zařazení žádosti p. J. Brichty , Kladruby o pronájem pozemku v Kladrubech za účelem
užívání zahrádky do seznamu žadatelů s tím, že zahrádka bude užívána pouze jako zahrádka a
ne na stavbu mobilního domku
2. Pronájem p.p.č. 1655 v k.ú. Milevo o celkové výměře 2609 m2 p. O. Osmikovi,
Stříbro na základě dohody s bývalou nájemkyní za účelem užívání zahrady s platností do
31.12.2020 za cenu 0,30 Kč/m2
3. Cenovou nabídku Ing. Evy Záhořové, Nerudova 1488, Stříbro na zpracování PD stavebních
úprav domu čp. 197 v Husově ulici v Kladrubech za cenu 89.500,- Kč
4. Cenovou nabídku firmy Zahradnické služby Jan Marek, Záchlumí na frézování pařezů
v Kladrubech za cenu 13.237,- Kč vč. DPH
5. Dodatek ke smlouvě č. ZAK 1521 Kladruby ZŠ uzavřený mezi městem Kladruby a PPPokna,
J.Ženíšek, Kladruby – dodání a montáž žalutzií a osazení skel za cenu 16.080,- Kč
6. Vyřazení elektrické trouby Alba ze ŠJ ZŠ Kladruby a prodej za cenu 1.500,- Kč
7. Pronájem chodníku před restaurací U Koruny v Kladrubech z důvodu umístění restaurační
zahrádky v termínu od 1.4. do 30.9.2017
8. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi městem Kladruby a Plzeňským krajem
k zajištění dopravní obslužnosti ve výši 95.940,- Kč
9. Dohodu o úhradě nákladů vynaložených na el. energii v objektu vodárny v obci Vrbice u
Stříbra mezi městem Kladruby a panem R. Czinnerem, Vrbice
10. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v domě č.p. 36 na náměstí Republiky, Kladruby –
nájemník p. J. Švarc do 31.12.2018
11. Vyúčtování nákladů za pronájem NP v čp. 353 v Kladrubech s tím, že RM schválila ukončení
nájemní smlouvy k 31.12.2015
12. Zapůjčení místnosti v čp. 6 v Kladrubech včelařskému kroužku s tím, že bude pokrácen
příspěvek ZO ČSV Kladruby
13. Poskytnutí finančního příspěvku Stodské nemocnici ve výši 15.000,- Kč

14. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč na 3. Ročník mariášového turnaje
O velikonoční kozičku
15. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi městem Kladruby a DSO
Stříbrský region na Pořízení drobné techniky na údržbu veřejných prostranství obcí SR –
vyvětvovací motorová pila ve výši 7.591,90 Kč
16. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi městem Kladruby a DSO
Stříbrský region na Mobiliář cyklotras na Stříbrsku – CT 37, 306 a další ve výši 18.714,50 Kč
17. Darování basy spolku Cavalla Kladruby za podmínky vystoupení na akci města Kladruby
zdarma
18. Smlouvu o údržbě a správě veřejných prostranství města Kladruby a přilehlých obcí uzavřená
mezi městem Kladruby a Kladrubskými lesy s.r.o. s platností od 1.4.2017 na dobu neurčitou

III. Rada města

nemá

námitek :

1. K předložené PD na stavební akci Rodinný dům Alfa - Novostavba na p.p.č.
364/10 v k.ú Vrbice u Stříbra dle předložené situace stavby, investor L. Nedbalová, Vrbice
u Stříbra
2. K žádosti Ing. M.Kušníra, Kladruby o povolení výstavby vjezdu na p.č. 2160 včetně
stavby krytého parkovacího stání pro 2 osobní automobily a pokácení 1 ks stromu, a to za
přesně vymezených podmínek

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (vodovodní přípojka) na
p.p.č. 405/6 v k.ú. Vrbice u Stříbra na akci Rodinný dům Alfa - Novostavba na p.p.č.
364/10 v k.ú. Vrbice u Stříbra mezi p. L. Nedbalovou a městem Kladruby dle
předloženého návrhu a polohového zakreslení za úplatu 2.000,- Kč, investor L. Nedbalová,
Vrbice u Stříbra

V. Rada města

nedoporučuje :

1. ZM schválit odprodej pozemku č. 137/1 v k.ú. Kladruby manž. Demeterovým a
A.Demeterovi, Kladruby za účelem výstavby nového vjezdu z důvodu stavby nové
komunikace
Přítomni : Mgr. S.Štěrbová, J.Pospíchal, M.Tůma, Mgr. V.Šmahel, H.Kunešová

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jan Pospíchal - místostarosta

Dne: 29.3.2017

