Zasedání rady města
Číslo: 55/2017
Datum: 10.05.2017
Usnesení:
I.

Rada města

bere

na

vědomí :

1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2016
2. Zápis komise rozvoje města Kladruby ze dne 13.4.2017
3. Zápis č. 7/2017 z jednání kontrolního výboru města Kladruby ze dne 28.3.2017 s tím, že
zápis bude projednán zastupitelstvem města
4. Ukončení nájemní smlouvy na ubytovnu v čp. 80 v Kladrubech k 30.4.2017
5. Opakovanou stížnost nájemníků domu čp. 36 v Kladrubech na chování jednoho nájemníka
s tím, že stížnost bude řešena s nájemníkem
6. Odstoupení od záměru koupě pozemků p.p.č. 580/122 a 580/ 123 v k.ú. Kladruby Stříbra žadatel V. Chaloupka, Škvorec
7. Odstoupení od záměru koupě pozemků p.p.č. 580/124 a 580/125 v k.ú. Kladruby Stříbra žadatel manž. Maxovi, Bubovice z důvodu nezískání hypotečního úvěru
8. Žádost p. M. Šichtance , Stříbro o odprodej pozemku k výstavbě RD - II. etapa
lokalita Kladruby - západ, pozemek č.39
9. Informaci z místního šetření v obci Láz ke stížnosti p. Janešové s tím, že bude provedeno
vyčištění propustku

II.

Rada města

schvaluje :

1. Cenovou nabídku Jana Kuvíka, Třešňová 1290, Stříbro na provedení činnosti TDS při
realizaci staveb – Rekonstrukce schodiště a napojení chodníku v ul. Husova a Komunikace u
garáží Kladruby – větev C za cenu 22.385,- Kč vč. DPH
2. Poskytnutí příspěvku Českému zahrádkářskému svazu na konání Regionální česko-bavorské
zahrádkářské výstavy, která se bude konat 22.-25.9.2017 v tachovské jízdárně, a to ve výši
5.000,- Kč
3. Cenovou nabídku firmy Zikostav s.r.o. Kladruby na opravu vzduchotechniky v DPS
Kladruby za cenu 77.085,- Kč
4. Cenovou nabídku firmy Zikostav s.r.o. Kladruby na výměnu kotle v čp. 85 v KladrubechAntik za cenu 44.825,- Kč
5. Cenovou nabídku firmy Michael Janda, Mánesova 497, Stříbro na dodání garážových vrat
k hasičské zbrojnici v Kladrubech za cenu 68.865,- Kč
6. Cenovou nabídku firmy Míka, Plzeň na pořízení kamerového systému na fotbalové hřiště a
seniorpark v Kladrubech za cenu 96.127,- Kč
7. Přidělení bytu č. 1 v čp. 405 v Revoluční ulici v Kladrubech p. Pelikánové, Kladruby
8. Smlouvu o připojení k distribuční soustavě RWE mezi společností GasNet, s.r.o , Klišská
940/96, Ústí nad Labem a Městem Kladruby na odběrné místo Nám. Republiky 36,
Kladruby
9. Žádost p. P. Jozy, Kladruby o pokácení 1 ks suché břízy na p.p.č. 1999/1 v k.ú.
Kladruby u Stříbra a následný odkup za cenu stanovenou dle platného sazebníku
10. Nákup modulů pro inventarizaci pozemků včetně implementace dat od společnosti
GeoData , Svatopluka Čecha 1001 , Sokolov dle cenové nabídky ze dne 7. 3.2017 za
cenu 17.908,- Kč vč. DPH

III. Rada města

nemá

námitek :

1. K předložené vytyčovací situaci vypracované p. Františkem Petrášem, Nýřany na stavební
akci „ Dešťová kanalizační přípojka Vrbice u Stříbra č.p. 1“, stavebník manž. Rypovi ,
Vrbice u Stříbra
2. K předložené PD na akci „Doplňkové stavby RD Západní č.p. 413, Kladruby“ a současně
souhlasí s výjimkou dle § 25 odst. 5 vyhl. č. 501/2006 Sb. kdy je minimální vzdálenost
objektu podmiňující bydlení od společné hranice pozemků 2 m na 0,5 m pro potřeby
výstavby SO1 a SO2, žadatel – manž. Pospíchalovi, Kladruby

IV.

Rada města
1.
2.
3.
4.
5.

doporučuje :

ZM schválit závěrečný účet města Kladruby za rok 2016
ZM schválit účetní závěrku města Kladruby za rok 2016
ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu města Kladruby na rok 2017-2021
ZM schválit plnění rozpočtu města Kladruby k 31.3.2017
ZM schválit odprodej části pozemku p.p.č. 1496 v k.ú. Tuněchody za cenu 43,- Kč/ m2
včetně nákladů spojených s prodejem ( GP, 1000,- Kč správní poplatek) na základě
vypracovaného GP, žadatel – J. Říha, Tuněchody

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: 10.5.2017

