Zasedání rady města
Číslo: 32/2008
Datum: 02.04.2008
Usnesení:
I.

Rada města

bere

na

vědomí :

1. Žádost manž. Ireny a Jiřího Bastlových, Pod Dubrovkou 197/30, Plzeň o umístění do DPS
v Kladrubech s tím, že žádost bude zařazena do seznamu žadatelů o DPS
2. Žádost manž. Antonína a Jany Mikešových, Zhoř 58 o přidělení bytu v DPS v Kladrubech
s tím, že žádost bude zařazena do seznamu žadatelů o DPS
3. Výsledek poptávkového řízení na výměnu osvětlení v MŠ Kladruby

II. Rada města

schvaluje :

1. Činnost SDH Kladruby za rok 2007 a plán činnosti na rok 2008 (příloha č. 1)
2. Uzavření dodatku nájemní smlouvy na pozemek ve věci snížení výměry pronajatého pozemku
a snížení nájemného pro p. Alenu Šedivou, Zahradní 248, Kladruby - jedná se o pozemek
185/47 v k.ú. Kladruby u Stříbra – nyní výměra 200m2, roční nájemné 100,-Kč
3. Zakoupení mechanického invalidního vozíku do DPS Kladruby v ceně do 10.000,- Kč
4. Poskytnutí propagačního materiálu pro Ředitelství silnic a dálnic Ostrov do tomboly na
taneční zábavu - 10 knih Kladruby (černá), 3 trička, sada skleniček
5. Nabídku firmy Jobstyl s.r.o. Jezerce na ošetření stromů v Kladrubech – 3 ks, cena vč. DPH
11.829,- Kč
6. Využití finančních prostředků z odvodu výtěžku za výherní hrací přístroje ve výši 98.211,- Kč
na zakoupení stromů na výsadbu ve městě
7. Uzavření smlouvy s firmou Petr Havránek, Kladruby na výměnu osvětlení v MŠ Kladruby
8. Koupi stav.buňky od p. Emila Janči, Kladruby za cenu 15.000,- Kč (tato buňka je umístěná
v rekreační oblasti Výrov a je využívána v letním období pro službu zajišťující stanování)

III. Rada města

neschvaluje :

1. Žádost Centra sociálních služeb Tachov, Domov pro seniory Tachov o příspěvek sponzorský dar na vybavení kavárničky – čajovny, kterou budují v domově pro seniory
v Tachově z důvodu, že v tomto zařízení nežije žádný občan Kladrub
2. Žádost Centra pro zdravotně postižené občany Tachov o finanční příspěvek na činnost v roce
2008, a to z důvodu, že město Kladruby přispívá Svazu zdravotně postižených Stříbrska

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit odprodej p.p.č. 1201/5 a 1201/3 v k.ú. Tuněchody p. Jiřímu Valentovi,
Vrchlického 7, Plzeň za účelem vybudování vodních retenčních nádrží

V. Rada města

nedoporučuje :

1. ZM schválit odprodej p.p.č. 1165 a 1112/2 v k.ú. Tuněchody p. Jiřímu Valentovi,
Vrchlického 7, Plzeň a vše řešit až při pozemkových úpravách v obci

VI. Rada města

nemá

námitek

:

1. Na zařazení části p.p.č. 1187/1 v k.ú. Tuněchody u Stříbra do územního plánu za účelem
vybudování haly pro zemědělské účely a obytného domu pro p. Jiřího Valentu, Vrchlického 7,
Plzeň, za předpokladu, že veškeré náklady na změnu územního plánu bude hradit žadatel

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr.Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 2.4.2008

