Zasedání rady města
Číslo:
Datum:

78/2018
20.6.2018

Usnesení:
I. Rada města b e r e

na vědomí :

1. Požadavek nájemníků domu čp. 405 v Revoluční ulici v Kladrubech na odstranění radiátoru v přízemí u
vchodových dveří s tím, že radiátor na tomto místě bude ponechán z důvodu, že by byl narušen topný okruh)
2. Oznámení ředitelky MŠ Kladruby o podání žádosti v rámci NIDV o pozici „chůva“ na období 2 let
3. Žádost T. Veselé, Plzeň a R. Návrata, Máchovo Údolí o odprodej pozemku č.37 v lokalitě Kladruby západ II. etapa pro výstavbu RD
4. Žádost p J. Sigmunda, Kladruby o odprodej pozemku v lokalitě Kladruby - západ II.etapa pro
výstavbu RD
5. Žádost p. K.Špringla, Kladruby o změnu územního plánu města Kladruby na p.p.č. 1953/12
z důvodu výstavby rodinného domu
6. Cenovou nabídku firmy Hřiště hrou s.r.o. Turnov na provádění hlavní roční kontroly prvků na hřišti za MÚ
ve výši 3.700,- bez DPH včetně dopravy

II. Rada města s c h v a l u j e :
1. Prodloužení nájemních smluv na užívání bytů :
- Liška J., č.p. 36 do 31. 12. 2018
- Jozová L., č.p. 36 do 31. 12. 2018
- Hermanová Z., č.p. 406 do 31. 12. 2019
2. Zařazení žádostí o byt v DPS do seznamu žadatelů :
- J. Kučera, Kladruby
- R. Šlapáková, Kladruby
- manželé Berkyovi, Milíkov
3. Zařazení žádostí o byt do seznamu žadatelů :
- K. Šteinová, Kladruby
- P.Šperl, Horšovský Týn
- M. Kuchárová, Kladruby
- P. Kajer, Kladruby
4. Poskytnutí sponzorského daru na konání Výrovského triatlonu ve výši 4.000,- Kč
5. Prodloužení periody provádění elektrorevizí na elektronářadí v hasičské zbrojnici na 1x ročně z důvodu
méně častého používání zařízení
6. Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Kladruby ve výši 300.000 Kč s tím,
že zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 11. 6. 2018, číslo usnesení 666/18,
poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2018 Příspěvek na nákup nového dopravního
automobilu“ pro SDH
7. Uzavření MŠ v Kladrubech v době prázdnin, a to od 23.7. do 17.8.2018
8. Smlouvu o provozování lunaparků na Kladrubské pouti na rok 2019-2022 uzavřenou mezi městem
Kladruby a Lunaparkem Eden Praha, p. Z.Holzknechtem
9. Darovací smlouvu č. 02/DSA/2018 uzavřenou mezi městem Kladruby a DSO Stříbrský region o poskytnutí
finanční částky ve výši 11.000,- Kč při realizaci projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce (GDPR)
10. Smlouvu o výpůjčce pozemků mezi městem Kladruby a turistickým oddílem Střelka, v zastoupení p. R.
Vokáčem, za účelem konání letních táborů na p.p.č.2295 a 2287 v k.ú. Kladruby u Stříbra od
01.07.2018 do 31.12.2020
11. Uspořádání výstavy ZO ČSCH Kladruby drobného zvířectva ve dnech 18.- 19.08.2018 v Kladrubech

12. Výpůjčku pozemku na konání výstavy drobného zvířectva ve dnech 18.- 19.08.2018 v Kladrubech –
Sulanův statek - p.p.č. 73 a p.p.st. 90 v k.ú. Kladruby
13. Žádost p. V.Pitka, Kladruby o zábor chodníku u RD, Revoluční č.p. 78-79 z důvodu opravy fasády
od 25.06.-25. 07. 2018
14. Záměr města na pronájem p.p.č. 51,85,956/2 vše v k.ú. Láz u Kladrub
15. Výsledky výběrového řízení na dopravní automobil pro SDH, a to firma Kobit s.r.o. Praha, provozovna
Jičín za cenu 1.537.000,- bez DPH a uzavření smlouvy
16. Zpracování žádosti o dotaci z MAS ČZ/IROP na akci - Modernizace učeben v ZŠ Kladruby od R.
Raisera, Čerňovice za cenu 50.330,- Kč
17. Podmínky smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemků na stavbu RD v lokalitě Kladruby – západ, II.
etapa
18. Poskytnutí příspěvků :
- Diakonie ČCE Praha – 5.000,- Kč
- Svaz tělesně postižených Stříbro – 2.000,- Kč
19. Výběrové řízení na akci – Město Kladruby - In-line dráha :
- vítěz řízení firma STRABAG a.s., Parková 1205/11, Plzeň s cenou 3.588.649,27 Kč bez DPH
(4.250.000 vč.DPH) a uzavření smlouvy o dílo

III. Rada města j m e n u j e :
1. Velitelem jednotky SDH Kladruby p. Radka Budína

IV. Rada města n e m á n á m i t e k :
1. K předložené PD na stavbu „Tuněchody - Garáž s dílnou na p.p.č. 179/38“ vypracoval V. Říha,
Tuněchody, investor M. Říha, Tuněchody
2. K předložené PD pro potřeby územního rozhodnutí „ Průmyslová hala , Stříbrsko k.ú. Ostrov u
Stříbra“ , investor Accalade CY XXXII, s.r.o., Praha 8
3. K předložené PD na stavbu „Vrtaná studna pro individuální zásobování vodou , p.p.st. 46/2 v k.ú. Brod
u Stříbra“, investor I. Kolínková, Plzeň , vypracovaná Ing. V. Chvátalem, Plzeň

V. Rada města n e d o p o r u č u j e :
1. Pronájem p.p.č. 2417 a 2419 v k.ú Kladruby u Stříbra p. V. Cuřínovi, Láz na pastvu pro ovce
z důvodu, že pozemky nejsou vhodné pro chov zvířat

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

Zapsal:
Ověřili:

Irena Löriková
Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jan Pospíchal - místostarosta

Dne: 20.6.2018

