Zasedání rady města
Číslo:
Datum:

67/2017
6.12.2017

Usnesení:
I.

Rada města b e r e

na vědomí :

1. Dopis manž. Pomyjových, p. Zezuly a p. Doubkové ohledně rušení nočního klidu dne 24.11.2017 se
spuštěním ohňostroje
2. Žádost manželů Kunzových, Kladruby o odprodej pozemku k výstavbě RD – II. etapa lokalita západ,
pozemek č. 38

II. Rada města s c h v a l u j e :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zařazení žádosti p. V. Štěpánkové, Kladruby do seznamu o přidělení bytu
Zařazení žádosti p. M. Klepsové, Kladruby do seznamu o přidělení bytu v DPS
Zařazení žádosti p. M. Klepsové, Kladruby do seznamu o přidělení bytu
Přidělení bytů :
- byt č. 8 v Revoluční ulici čp. 403 (po sl. Kučerové) p. V. Šlapákovi od 1. 12. 2017
- byt č.7 v Revoluční ulici čp. 403 (po p. V. Šlapákovi) p. A. Zezulové od 15. 12. 2017
- byt č. 3 v Zadní ulici čp. 353 p. E. Kopecké od 1. 1. 2018
Vyřazení majetku z evidence ZŠ Kladruby – kabinet přírodopisu, školní jídelna, dílny
Prodloužení nájemní smlouvy Kladrubským lesům s.r.o. – kanceláře, pilnice a areál technických
služeb od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Odměny členům SDH Kladruby za rok 2017
Směrnici Kladrubských lesů s.r.o. č. 2/R na provedení inventarizace majetku k 31.12.2017
Poskytnutí sponzorského daru V. Havránkovi, Kladruby, Zadní 127 na konání maturitního plesu
Střední rybářské školy ve Vodňanech – 1x kniha o Kladrubech, 2x kniha Pověsti, 5x propisovačka,
1x kalendář, 1x hadrová taška
Vyřazení majetku z evidence MŠ Kladruby v celkové výši 21.447,90 Kč
Poskytnutí odměny ředitelce ZŠ Kladruby Mgr. Ivetě Černé
Dodatky k nájemním smlouvám na pronájem pozemků v k.ú. Kladruby u Stříbra, k.ú. Pozorka u
Kladrub, k.ú. Milevo, k.ú. Brod u Stříbra, k.ú. Vrbice u Stříbra, k.ú. Tuněchody a k.ú. Láz u Stříbra
dle předloženého seznamu s platností do 31.12.2020
Dodatek č. 2 Smlouvy o zemědělském pachtu č. 11/2015 ze dne 23.12.2015 mezi městem
Kladruby a Zevyp – pozemky, Pozorka 52, Kladruby z důvodu zalesnění části pronajatých
pozemků v k.ú. Brod u Stříbra a v k.ú. Benešovice od 31.12.2017
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu č. IV- 120012562/VB/1 za cenu 1000,- Kč včetně platného DPH, investor ČEZ Distribuce a.s.,
zastoupené projekční kanceláří : Libuše Soferová s.r.o., Plasy
Smlouvu o výpůjčce techniky k zimní údržbě uzavřenou s p. J. Koukolíkem, Vrbice do 30.05.2018
Smlouvu o provedení prací při zimní údržbě silnic – místních komunikací v obcích Milevo,
Tuněchody, Brod, Výrov, Láz, Vrbice uzavřenou s p. J. Koukolíkem, Vrbice od 1.1.2018 do
30.4.2018

III. Rada města n e m á n á m i t e k:
1. K předložené projektové dokumentaci na stavbu - „Stavební úpravy objektu č.e.2 na st. p. č. 24/1,
k.ú. Pozorka u Kladrub“, investor M. Tolar, Studánka. (upozornění na nesoulad v PD, kde je
v půdorysech uvedena turistická ubytovna a v technické zprávě bytový dům)
2. Ke stavbě „Kladruby, TC, p.č. 41/1 – kabel NN“, investor ČEZ Distribuce, zastoupené projekční
kanceláří Libuše Soferová s.r.o., Plasy
3. Ke zřízení el. přípojky na hranici pozemku p.p.č. 4/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Veškeré náklady
spojené s připojením el. zařízení k distribuční soustavě budou hrazeny žadatelem – p. P.Řezáč
4. K předložené změně v PD na stavbu „Rodinný dům na p.p.č. 580/142 a 2064/9 v k.ú. Kladruby u
Stříbra“, investor manž. Hejplíkovi, Kladruby

IV. Rada města d o p o r u č u j e :
1. ZM schválit odprodej části p.p.č 580/120 v k.ú. Kladruby u Stříbra (lokalita západ) o výměře 1334
m2 dle schválených podmínek sl. M. Nedvědové, Kladruby
2. ZM revokovat usnesení č.16/2017/II/12 ze dne 07.06.2017 - odprodej p.p.č. 580/120 v k.ú. Kladruby
u Stříbra o celkové výměře 1334 m2 v lokalitě Kladruby - západ na stavbu RD sl. K. Jamriškové,
Kladruby a M. Benešovi, Stříbro dle schválených podmínek z důvodu nesplnění podmínek uzavřené
smlouvy o smlouvě budoucí kupní

VI. Rada města n e d o p o r u č u j e :
1. ZM schválit žádost sl.M. Nedvědové, Kladruby o snížení kupní ceny pozemku p.p.č 580/120 v k.ú.
Kladruby u Stříbra z důvodu prudkého svahu a navýšení vícenákladů na srovnání terénu

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: 06.12.2017

