Zasedání rady města
Číslo:
44/2008
Datum: 05.11.2008
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Informaci p. Škorvánkové o plnění rozpočtu města Kladruby k 31.10.2008

II.

Rada města

schvaluje :

1. Pronájem prostoru v budově kina v Kladrubech p. J. Koprnovi ml. bytem Kladruby, Jílová
339 o za účelem zřízení zkušebny hudební skupiny, a to za těchto podmínek :
* bez nájmu za prostor, v průběhu roku 2009
* 2 bezplatné koncerty pro potřeby města
* úhrada nákladů na topení 100,- Kč měsíčně
* zkouška 1 den v týdnu v případě konání kulturní
* v kině zkouška nebude
* odpovědná osob J. Koprna
* nájemní smlouva na 1 rok
2. Výši nájemného za sál KD pro akce pořádané městem na 1.500,- Kč, spolky dle stávající
smlouvy

III. Rada města

neschvaluje :

1. Žádost nájemkyně restaurace U Koruny v Kladrubech p. Šmídové o vymalování restaurace a
přilehlých prostor, žádost o postavení pergoly na pozemku za budovou KD jako investice
města a zvýšení nájmu za sál KD na 3000,- Kč za akci pořádanou městem, a to s odvoláním
na uzavřenou nájemní smlouvu

IV. Rada města

nemá

námitek

:

1. K pokácení 1 ks ořešáku královského na pozemku stavby RD manželů Lipovských v k.ú.
Kladruby. Strom zasahuje svými kořeny do základů domu a korunou do štítu domu. Pozemek
je ve vlastnictví žadatele

V. Rada města

dopručuje :

1. ZM schválit návrh plánu rozvoje města Kladruby na rok 2009
2. ZM schválit návrh rozpočtu města Kladruby na rok 2009
3. ZM schválit návrh směny pozemků z důvodu rozšíření skládky TKO o další kazetu
s Pozemkovým fondem ČR. Směna pozemku města p.p.č. 1740/19 v k. ú. Kladruby u
Stříbra o výměře 313m2 za pozemek PF ČR p.p.č. 1740/6 v k.ú Kladruby u Stříbra o
výměře 421m2

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 5.11.2008

