Zasedání rady města
Číslo:
57/2017
Datum: 07.06.2017
Usnesení:
I.

Rada města b e r e

na vědomí :

1. Protokol o výsledku kontroly obce provedené HZS PK o krizovém řízení
2. Žádost MŠ Kladruby o vyjádření k platbě žaluzií na balkóně ve III. třídě – cenová nabídka p. Říhy,
Kladruby - 21.180,- Kč s tím, že pokud by měla akce proběhnout v letních měsících, musela by se
hradit z rezervy MŠ
3. Dopis terénního sociálního pracovníka Člověka v tísni Stříbro ohledně přehodnocení výše dluhu na
nájemném u p. J.B. s tím, že MěÚ trvá na svém výpočtu dluhu

II. Rada města s c h v a l u j e :
1. Cenovou nabídku firmy Tubeko Sport spol. s r.o., na akci Kladruby – sanace víceúčelového
hřiště za cenu 56.900,- Kč bez DPH
2. Žádost p. Kaňkové o pokácení túje na hřbitově u hrobu č. 64 z důvodu ničení hrobu
kořenovým systémem a špatným zdravotním stavem stromu
3. Cenovou nabídku Doc.Ing. Františka Luxemburka, CSc. Praha na vypracování znaleckého
posudku na stanovení příčin poruch dopravní infrastruktury v lokalitě Kladruby-západ za cenu
18.513,- vč. DPH
4. Cenovou nabídku firmy Promonasta s.r.o. Sytno na akci – Plochy pro umístění separačních nádob
1-5 ve výši 136.020,67 Kč
5. Uzavření dohody o splácení dluhu s panem J.L., Kladruby (splátka 3.000,- Kč měsíčně)
6. Vícepráce firmy Promonasta s.r.o. Sytno na akci – Oprava povrchu komunikace u garáží, z důvodu
vybudování nového odvodnění ve výši 151.857,82 Kč
7. Realizaci firemní akce firmy Assa Abloy na hřišti TJ Kladruby dne 16.6.2017 od 16.oo hodin
za pronájem fotbalového hřiště za cenu 5.000,- Kč
8. Poskytnutí finančního příspěvku Diakonii ČCE Praha na poskytování sociální služby raná péče
v Kladrubech ve výši 3.000,- Kč

III. Rada města n e m á n á m i t e k :
1. K předložené projektové dokumentaci na akci Novostavba RD na p.p.č. 580/140 v k.ú.
Kladruby u Stříbra, dle předložené PD vypracované P.R.O. – servis, Kollárova 24, Plzeň,
investor V. Pitko, Kladruby
2. K předložené projektové dokumentaci na akci Novostavba RD se zahradním domkem a
parkovacím přístřeškem na p.p.č. 580/8 v k.ú. Kladruby u Stříbra, dle předložené PD
vypracované P.R.O. – servis, Kollárova 24, Plzeň, investor V. Pitko, Kladruby
3. K předložené PD spol. RotaGroup s.r.o ., Praha 4 pro potřeby územního řízení na akci „
Výstavba výrobní a skladovací haly C , k.ú. Ostrov u Stříbra“ , investor Accolade CZ
XXXV, s.r.o ., Sokolská 394/17 , Praha

IV. Rada města d o p o r u č u j e :
1. ZM schválit odprodej pozemku na stavbu RD v lokalitě Kladruby – západ, p.p.č 580/124 a
580/125 o celkové výměře 865 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra B. a M. Janečkovým, Heřmanova Huť,
dle pravidel schválených v ZM

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: 7.6.2017

