Zasedání rady města
Číslo:
Datum:

61/2017
23.8.2017

Usnesení:
I.

Rada města b e r e

na vědomí :

1. Žádost p. Ing. T. Fictuma, Stříbro o odprodej pozemku k výstavbě RD – II. etapa lokalita
Kladruby - západ, pozemek č. 28
2. Žádost manželů Křenových , Starý Plzenec, o odprodej pozemku k výstavbě RD – II. etapa
lokalita Kladruby - západ , pozemek č. 26
3. Žádost p. J. Lörika, Kladruby a sl. B. Váchové, Záchlumí o odprodej pozemku k výstavbě RD
– II. etapa lokalita Kladruby - západ, pozemek č. 41
4. Žádost p. T. Blaha a sl. D. Adamčiakové, Stříbro o odprodej pozemku k výstavbě RD – II.
etapa lokalita Kladruby - západ, pozemek č. 51
5. Žádost p. M. Svobody, Tachov o pacht na p.p.č. 2339, 2341 a část p.p.č. 2337 o celkové
výměře 11 963 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra
6. Žádost společnosti P.R.O . – servis o posouzení možnosti úprav stávajícího objektu č.p. 79 ,
Kladruby dle přiložené studie s tím, že studie bude nejdříve předložena komisi regionálního
rozvoje města
7. Žádost nájemníků byt č. 1, nám. Republiky 36, Kladruby o povolení stavebních úprav bytu a
úhradu nákladů s tím spojených s tím, že bude posouzeno po vyčíslení nákladů

II. Rada města s c h v a l u j e :
1. Žádost společnosti Zevyp - pozemky s.r.o., se sídlem Kladruby Pozorka 52, o výpověď
pozemků p.p.č. 2337, 2341, 2339 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra k 30.09.2017 z pachtovní
smlouvy č. 11/2016 ze dne 23.12.2015 s tím, že další pronájem těchto pozemků bude zveřejněn
2. Zvláštní linkovou dopravu dopravce AZ – Agentura práce s.r.o se sídlem Pod Novým
lesem 127/44, Praha na trase Stříbro – Heřmanova Huť - Chotěšov dle předloženého seznamu
zastávek, žadatel KÚ PK, odbor dopravy a s podmínkou, že autobusy nebudou využívat průjezd
po místních komunikacích
3. Žádost p. Josefa Sedláčka o krátkodobé využití pozemku p.p.č. 1963 v k.ú. Milevo na
pořádání skautského setkání ve dnech 16 - 17.9.2017
4. Zařazení žádosti p. M. Brabce ml., Kladruby o přidělení bytu do seznamu žadatelů
5. Zařazení žádosti p. M.Urbánkové, Kladruby o přidělení bytu do seznamu žadatelů
6. Navýšení ceny obědů ve školní jídelně ZŠ Kladruby od 4.9.2017 (24-26-26-65 Kč)
7. Cenovou nabídku Mgr. Vladimíra Ledviny, Komenského 214, Horažďovice na zpracování PD
pro provedení stavby – Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kladrubech ve výši 60.000,- Kč
8. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou D.EU Consulting s.r.o. Luby 251,
Klatovy na sepsání žádosti o dotaci na založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kladrubech za
cenu 24.000,- Kč bez DPH
9. Výsledek výběrového řízení na akci „Kladruby, stavební úpravy a změna užívání, Husova 197“ a
uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou (Zikostav Kladruby, Movest Domažlice, Terrasystem
Plzeň) – vítězem výběrového řízení se stala firma Zikostav s.r.o. Kladruby s cenou 3.337.902,Kč bez DPH
10. Přidělení bytu č. 5 v DPS v Kladrubech (byt 1+0, přízemí) p. B. Punčochářovi, Kladruby
11. Provedení oprav v bytě č. 2 v Zadní ulici čp. 356 v Kladrubech s tím, že polovina nákladů bude
požadována po předchozím nájemci

III. Rada města n e m á n á m i t e k :
1. K projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení pro stavbu „ Skládka odpadů Kladruby –
rekultivace II. etapa“, vypracované Ing. Rudolfem Mosesem, Zárečná 1521, Tachov,
investor Ekodepon s.r.o ., Lažany 36, Černošín
2. K předložené PD na kanalizační přípojku k RD Zadní čp. 150, Kladruby na p.p.č. 2002/1 a
122/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra, investor I. Zíková, Stříbro
3. K předložené PD na stavební akci „ Domovní vrtná studna k.ú. Benešovice , p.p.č. 2291/1“,
investor D.Heitzerová, Plzeň - Křimice

IV. Rada města n e d o p o r u č u j e:
1. ZM schválit odprodej části pozemku p.p.č. 2355 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové
výměře cca 695,61 m2 p. V.Heřmanovi z důvodu, že se jedná o lesní pozemek

Přítomni : Mgr. S.Štěrbová, J.Pospíchal, M.Tůma, H.Kunešová, Mgr. V.Šmahel

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jan Pospíchal - místostarosta

Dne: 23.8.2017

