Zasedání rady města
Číslo:
66/2017
Datum: 15.11.2017
Usnesení:
I.

Rada města b e r e

na vědomí :

1. Přehled dlužníků nájemného z bytů
2. Zápis č. 8/2017 ze zasedání finančního výboru města
3. Znalecký posudek ve věci posouzení vlivu stromořadí javorů v Zahradní ulici v Kladrubech na
opěrnou zídku u domu čp. 238, zpracovaný Ing. Hanou Hrdličkovou, Plzeň, bude předloženo na
zasedání ZM
4. Žádost p. Z. Sláby, Kladruby o odprodej pozemku k výstavbě RD – II. etapa lokalita západ,
pozemek č. 42
5. Žádost p. J. L., Kladruby o výměnu bytu za větší (alespoň 2+1) s tím, že bude nejdříve uhrazen dluh
6. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci - oplocení pozemku na p.č. st. 138/1 a p.p.č.
2002/17 v k.ú. Kladruby u Stříbra, žadatel D. Zítek, Třemošná s tím, že bude provedeno místní šetření

II. Rada města s c h v a l u j e :
1. Prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů a nebytových prostor dle přílohy s tím, že
Rybářský kroužek bude mí smlouvu prodlouženou pouze na 6 měsíců z důvodu, že nevíme zda
získáme dotaci na opravu Sulanova statku
2. Zápis do kroniky města za rok 2016
3. Žádost p. T. Poláka, Stříbro o odkup padlého lesního porostu v k.ú. Vrbice u Stříbra za cenu dle
platného sazebníku (kalamita dne 29.10.2017)
4. Žádost p. Horáčka , Milevo o odkup 2 ks stromů na p.p.č. 2085 v k.ú. Milevo za cenu dle platného
sazebníku
5. Žádost p. Petráně, Kladruby o odkup 5 ks stromů na p.p.č. 2380 a 1999/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra
za cenu dle platného sazebníku
6. Odpuštění nájemného za pronájem hostince v Brodu ve výši 4.080,- Kč za měsíc říjen 2017 z důvodu
nefunkční el. energie v hostinci
7. Cenovou nabídku firmy Komplexní služby pro zahradu, park a krajinu, Mgr. Vladimír Ledvina,
Komenského 214, Horažďovice na zpracování projektové dokumentace ve stupni studie na akci
Revitalizace městského parku v Kladrubech za cenu 42.000,- Kč
8. Cenovou nabídku firmy Komplexní služby pro zahradu, park a krajinu, Mgr. Vladimír Ledvina,
Komenského 214, Horažďovice na zpracování projektové dokumentace ve stupni studie na akci
Revitalizace prostranství na Pozorce u altánu za cenu 22.000,- Kč
9. Výsledek výběrového řízení na akci - Kladruby, přestavba objektu školních dílen, vítěz soutěže firma
Stafiko stav s.r.o., Petrovická 283, Domažlice s cenou 5.777.750,- Kč vč. DPH a uzavření smlouvy o
dílo s firmou Stafiko stav

III. Rada města n e m á n á m i t e k:
1. K předložené projektové dokumentaci na stavbu - D5 oprava CB vozovky v km 100,5- 110,3
vpravo, pro účel vydání stavebního povolení. Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR
2. K předložené projektové dokumentaci na stavbu - Vrtaná studna FI na p.p.č. 580/130 v k.ú.
Kladruby u Stříbra, investor L.Fictum, Stříbro

IV. Rada města d o p o r u č u j e :
1. ZM schválit odprodej části p.p.č. 1909/18 v k.ú. Milevo o celkové výměře cca 33 m2 za cenu
43,- Kč / m2 a náklady spojené s prodejem (GP, 1000,- Kč správní poplatek ), žadatelé manž.
Trunečkovi, Praha. Pozemek bude využit na umístění ČOV
2. ZM schválit odprodej části p.p.č. 179/10 v k.ú. Tuněchody o celkové výměře cca 580 m2 za cenu
60,- Kč / m2 a náklady spojené s prodejem (GP, 1000,- Kč správní poplatek), žadatel M.Říha,
Tuněchody
3. ZM schválit odprodej části p.p.č. 239/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub o celkové výměře cca 86 m2 za
cenu 250,- Kč / m2 včetně nákladů spojených s prodejem (GP, 1000,- Kč správní poplatek) p.
p. M. Tolarovi, Studánka

V. Rada města n e d o p o r u č u j e :
1. Odprodej pozemku p.p.č. 1058/1 v k.ú. Brod u Stříbra o celkové výměře 10035 m2 za účelem
výstavby RD – dřevostavby, žadatelka p. A. Kučerová, Starý Plzenec z důvodu, že pozemky zatím
nejsou k prodeji a zároveň ještě není ukončena pozemková úprava

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: 15.11.2017

