Zasedání rady města
Číslo:
71/2018
Datum: 14.2.2018
Usnesení:
I.

Rada města b e r e

na vědomí :

1. Oznámení p.M. Prantla, Kladruby o zahájení stavebních prací na č.p. 317 dle předložené situace
2. Žádost p. T. Šedové, Sokolov o odprodej pozemku č. 29 v lokalitě Kladruby - západ II. etapa pro
výstavbu RD
3. Žádost p. S. Rady, Konstantinovy Lázně o odprodej pozemku č. 43 v lokalitě Kladruby – západ II.
etapa pro výstavbu RD
4. Žádost manželů Svobodových, Stříbro o odprodej pozemku č. 31 v lokalitě Kladruby – západ II.
etapa pro výstavbu RD
5. Žádost sl. M. Špringlové Kladruby o pokácení 3- 4 ks stromů a následný odprodej vytěženého
dřeva na p.p.č. 84 v k.ú. Láz u Kladrub s tím, že bude provedeno místní šetření
6. Oznámení p. T. Jaši a Š. Šlechtové, Kladruby o zahájení rekonstrukce č.p. 181, Kladruby v rozsahu
dle předložené PD vypracované Jaroslavem Zelenkou, Hrádek nad Nisou
7. Dopis společnosti ČEZ s upozorněním na porušení ochranného pásma – stromy v Zahradní ulici před
domem čp. 238 s tím, že s ČEZ bude dále jednáno
8. Žádost nájemníků bytu č. 4 v č.p. 36 v Kladrubech o výměnu kuchyňské linky – bude projednáno po
úhradě dluhu
9. Žádost paní M. Švarcové (nájemce č.p. 80) o vyřazení 3 ks lednic a 1 ks myčky z inventáře KD
z důvodu jejich nefunkčnosti. Bude projednáno až po zjištění stavu

II. Rada města s c h v a l u j e :
1. Ukončení pozemkové nájemní smlouvy na část st.p. č. 218/2 o výměře 300 m2 (zahrada u č.p. 197) –
nájemce p. Z. Hollý. Pozemek budou užívat všichni nájemníci domu č.p. 197
2. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 36 – p. J.Liška, a to na 3 měsíce tj. do 30. 6. 2018
3. Smlouvu o právu provedení stavby na stavební akci „Optimalizace vodního režimu MVN na
p.p.č. 31 – Vrbice u Stříbra“ na p.p.č. 52/3 v k.ú. Vrbice u Stříbra, uzavřenou s vlastníky přilehlých
nemovitostí
4. Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a
smlouvě budoucí nájemní č. 9418000067/4000213771 se společností GasNet, s.r.o., Klíšská
940/96, Ústí nad Labem na stavební akci „Středotlaká plynovod a 32 ks přípojek, Kladruby,
lokalita Kladruby západ – 2. etapa“
5. Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení na základě smlouvy o podmínkách uzavření budoucí
smlouvy č. 9418000067/4000213771 se společností GasNet, s.r.o. , Klíšská 940/96, Ústí nad
Labem na stavební akci „ Středotlaký plynovod a 32 ks přípojek, Kladruby, lokalita Kladruby
západ – 2. etapa.“ za cenu ročního nájemného 18. 319,- Kč
6. Žádost o vyjádření k licenci dopravce TransCarsWorld s.r.o. , se sídlem Radlická 2343/48, Praha
k provozování linky zvláštní linkové dopravy Stříbro, aut, st. – areál IDEAL Automotive s.r.o. dle
předloženého seznamu zastávek s tím, že trasa bude pro dopravce závazná
7. Smlouvu o zřízení služebnosti se společností ARANEA NETWORKa.s. na stavební akci 11010063823 TM_BTA_Tachov_TCKLD_OK k pozemkům p.p.č 32/3, 32/4, 32/19 a 1957/32 v k.ú.
Kladruby u Stříbra za cenu 1.700,- Kč
8. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavební akci „ Optická síť
II. etapa“, stavebník Jiří Šperl, AgNET, Májova 1225, Stříbro za náhradu ve výši 10,- / m2 bez
DPH dle předloženého návrhu
9. Odprodej nefunkčního soustruhu z bývalých dílen ZŠ Kladruby - odprodej bude realizován nejvyšší
nabídce (inzerát bude zveřejněn)

10. Rozšíření nájemní smlouvy na objekt čp. 80 v Kladrubech o část objektu – ubytovna, s tím, že bude
výhradně pro krátkodobé ubytování pro turisty, nájemce p. M. Švarcová. Nájemné do 31.12.2018,
úhrada městu – 50,- Kč/1osobu/noc
11. Navýšení ceny akce „Přestavba objektu školních dílen“ z důvodu vybudování základů objektu, jelikož
pod původním objektem nebyly žádné základy. Cena původní – 4.954.848,- Kč, nová cena 5.138.197,Kč

III. Rada města n e m á n á m i t e k :
1. K předložené projektové dokumentaci na akci „ ETCS Plzeň ( mimo) – Cheb“ , investor SŽDC s.o. ,
Dlážděná 1003/7, Praha. Žadatel SUDOP Praha, Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem
2. K předložené projektové dokumentaci na akci Systém kabelových chrániček - Kladruby západ II.
etapa pro vydání rozhodnutí o umístění stavby zpracované Ing. Miroslavem Peřinou, Benešova
152, Stříbro , stavebník AgNET , Jiří Šperl, Májová 1225, Stříbro
3. K předložené PD na „ Vodovrty spol. s.r.o. -Domovní vrtaná studna k.ú. Kladruby u Stříbra , p.p.č.
1953/12, vypracované Ing. Jaroslavem Krystýníkem, Třebízského 207/21, Mariánské Lázně,
Investor K. Špringl, Kladruby
4. K předložené PD na stavební akci „Stavební úpravy dvora restaurace Revoluční č.p. 78“ na p.p.č.
134/1 a 135/2 v k.ú. Kladruby, vypracované Ing. Evou Záhořovou, Nerudova 1488, Stříbro,
investor KAHEVA KLAD s.r.o., Revoluční 79, Kladruby

IV. Rada města d o p o r u č u j e :
1. ZM schválit návrh ceny odprodeje pozemků v lokalitě Kladruby-západ, II.etapa – 650,- Kč + DPH

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: 14.2.2018

