Zasedání rady města
Číslo:
65/2017
Datum: 25.10.2017
Usnesení:
I.

Rada města b e r e

na vědomí :

1. Žádost p. H. Pendlové, Stříbro o odprodej pozemku k výstavbě RD – II. etapa lokalita Kladruby –
západ , pozemek č. 44
2. Žádost p. A. Baumrukové, Kladruby o pronájem pozemku v k.ú. Kladruby za účelem
vybudování zahrádky a zařazení do seznamu uchazečů
3. Žádost manž. Hřebíkových, Kladruby o odprodej pozemku k výstavbě RD – II. etapa lokalita
Kladruby - západ , pozemek č. 32
4. Zápis ze zasedání komise služeb a dopravy

II. Rada města s c h v a l u j e :
1. Termíny konání svateb na rok 2018
2. Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení
k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce , a.s. Podmokly, Teplická 874/8, Děčín na
realizaci stavební akce Kladruby - lokalita západ II. etapa - 33 RD
3. Dočasné odnětí půdy ze ZPF – p.p.č. 2495 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře 120 m2 za
účelem provozování telekomunikačních služeb, žadatel Vodafone Czech Republic a.s.,
Vinohradská 167, Praha
4. Provedení stavby „Vrbice u Stříbra, TC, p.č. 322 –kNN“ dle předložené PD, žadatel ČEZ
Distribuce , a.s., Podmokly, Teplická 874/8, Děčín
5. Zařazení žádosti manželů Jahnových, Telice do seznamu žadatelů o přidělení bezbariérového
bytu v DPS
6. Zařazení žádosti p. L. Kopecké, Láz 16 do seznamu žadatelů o přidělení bytu
7. Zařazení žádosti p.V. Dvořákové, Staré Sedlo do seznamu žadatelů o přidělení bytu
8. Nainstalování okenních žaluzií na náklady nájemníka do bytu č. 2 v čp. 356 v Kladrubech s tím, že
práce budou provedeny odbornou firmou
9. Přidělení nových bytů v Zadní 353 (2x 1+0) dle pořadí : Kajerová, Hřebík, Mikeš, Kačalová
10. Nabídku firmy OLIVIUS s. r. o. & TI SYSTEMS s. r. o., Hornická 2252/6, Sokolov na zpracování žádosti
o dotaci na Rekonstrukci Sulanova statku na komunitní centrum za cenu 60.000,- Kč ě DPH (85%
dotace z IROP)
11. Pořízení aplikace mobilní rozhlas za cenu 14.900,- Kč + DPH ročně (v případě platby 2 roky
dopředu) od firmy Neogenia s.r.o. Brno
12. Nové platební výměry v souvislosti se změnou zákona pro ředitelku MŠ, ZŠ a ředitele RMK
13. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IV- 12 0011860/VB/1 Kladruby, TC, Stříbrská , p.č. 51/2 –kNN za cenu
4799,- Kč, uzavřenou mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou společností
Elektromontáže Touš s.r.o., Topolová 68, Úherce
14. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IV- 12 0012435 Vrbice u Stříbra , TC, p.č. 322- kNN za cenu 1210,- Kč
uzavřenou mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou společností : Senergos,
Družstevní 452/13a, Ostopovice

III. Rada města n e m á n á m i t e k:
1.

K předložené PD spol. ČEZ Distribuce , a.s., Podmokly, Teplická 874/8, Děčín na akci
„ Kladruby, TC, Stříbrská , p.č. 51/2 –kNN

IV. Rada města d o p o r u č u j e :
1. ZM schválit žádost města Kladruby o bezúplatný převod majetku dle zákona č. 92/1991 Sb.
v k.ú. Milevo p.p.č 1940/1, 1950/1 a 1950/5
2. ZM schválit bezúplatný převod majetku dle zákona č. 92/1991 Sb. v k.ú. Kladruby u Stříbra
p.p.č. 202/20, 2185/2 a 2185/3, 2231, 2232 a 2233 od SPÚ, Husická 1024/11a, Praha 3 a převzetí
závazků :
Sml. č. 3M07/31 - Dohoda o finančním vyrovnání s Honebním společenstvím Kladruby - část
Vrbice
Sml. č. 23C05/31 – Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni – M. Naruševič
Sml. č. 018C08/31 – Smlouva o zřízení věcného břemene –vedení VN a NN ( Čez distribuce,
a.s.)
Sml. č. 249N04/31 – Nájemní smlouva ( V. Nedvěd)

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: 25.10.2017

