Zasedání rady města
Číslo:
56/2017
Datum: 24.05.2017
Usnesení:
I.

Rada města

bere na vědomí :

1. Vysvětlení ředitelky MŠ Kladruby, že zvýšení počtu dětí v MŠ nebude mít vliv na újmu
kvality výchovně vzdělávací práce školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany
zdraví dětí
2. Žádost V.Hlaváče, Kladruby o opravu schodů v Sadové ulici u čp. 252 s tím, že pokud budou na
akci finanční prostředky, bude provedena v letošním roce, v opačném případě bude zařazena do
plánu rozvoje na příští rok
3. Žádost RNDr. Tomáše Herolda o finanční spoluúčast na opravě příjezdové cesty
k Tuněchodskému mlýnu s tím, že bude konkretizováno až po místním šetření

II. Rada města
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Žádost sl. Lechnýřové, Kladruby o povolení užívání veřejného prostranství na p.p.č. 2008/3 a
část p.p.č.2011/16 v k.ú. Kladruby u Stříbra, za účelem umístění stanu 6 x12 m od 14.07.2017
do 16.07.2017 a povolení výjimky prodloužení nočního klidu dne 15.07.2017 do 24. 00 hodin
Převod pozemkové nájemní smlouvy č. 52 na část p.p.č. 137/1 (21 m2) v k.ú. Kladruby u
Stříbra z p. V. Železného, Kladruby na p. R. Železného, Kladruby (pozemek pod plechovou garáží
v Zadní ulici)
Cenovou nabídku J. Zabloudila, Stříbro na akci Rekonstrukce bytu v hostinci Brod ve výši 361.110,Kč bez DPH
Výjimku z počtu dětí v MŠ Kladruby pro školní rok 2017/2018 – 75 dětí
Cenovou nabídku na oplocení hřiště v Revoluční ulici v Kladrubech od firmy Martin Maule,
Topplot, U Dráhy 191, Chotěšov ve výši 126.825,- Kč vč. DPH
Poskytnutí finančního příspěvku Mysliveckému spolku Výrov na pořádání Dětského dne
v Brodu dne 27.5.2017 ve výši 3.000,- Kč
Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v Husově ulici v Kladrubech do 31.12.2017,
nájemník – R.Liška
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1000,- Kč na ceny na Výrovský triatlon a zakoupení
pohárů
Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Starnet, s.r.o., Žižkova 226/3, České
Budějovice na umístění sítě elektronických komunikací na adrese Kladruby, Revoluční čp. 403-406
Obnovu zeleně v Kladrubech od zahradníka Kříže, Stříbro do ceny 20.000,- Kč vč. DPH (výměna
jarních květin za letničky)

III. Rada města
1.

schvaluje :

doporučuje :

ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu , Kladruby, TC, Tuněchody 1187/1 , kNN č. IV- 12- 0010794 společností ČEZ
Distribuce a.s. zastoupená společností : JH projekt s.r.o za jednorázovou náhradu ve výši
1000,- Kč

IV. Rada města

nedoporučuje :

1. ZM schválit záměr prodeje p.p.č. 7 v k.ú. Kladruby u Stříbra

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: 24.5.2017

