Zasedání rady města
Číslo:
41/2008
Datum: 08.10.2008
Usnesení:
I.

Rada města

bere

na

vědomí :

1. Informaci ředitelky ZŠ Kladruby Mgr. Svobodové o zahájení školního roku v ZŠ
2. Informaci učitelky ZUŠ Kladruby Mgr. Šmahelové o zahájení školního roku v ZUŠ
3. Žádost vlastníků nemovitostí v osadě Výrov o zavedení veřejného osvětlení s tím, že budou
s projektantkou stavby projednány technické podmínky pro přípravu rozvodů kabelů
s předběžným cenovým odhadem a dle výsledku bude dále řešeno (zatím bez samotné
realizace sloupů VO – jen kabelová příprava)
4. Žádost sl. Kamily Rytířové a Jana Hlavina, trvale bytem Trpísty – Sviňomazy 1, o přidělení
bytu v Kladrubech s tím, že žadatelka nemá trvalý pobyt v Kladrubech
5. Žádost p. Gabriely Šutorkové, Prokopa Holého 1546, Stříbro o přidělení bytu v Kladrubech
s tím, že žadatelka nemá trvalý pobyt v Kladrubech
6. Žádost p. Václavy Turkové, Prokopa Holého 1546, Stříbro o přidělení bytu v Kladrubech
s tím, že žadatelka nemá trvalý pobyt v Kladrubech
7. Žádost p. Lenky Petrovicové, Prokopa Holého 1544, Stříbro o přidělení bytu v Kladrubech
s tím, že žadatelka nemá trvalý pobyt v Kladrubech
8. Žádost p. Romany Prokopové, Stříbrská 296, Kladruby o odprodej pozemku p.p.č. 158 v k.ú.
Kladruby u Stříbras tím, že v současné době není důvod podání výpovědi stávajícímu
nájemci p.pč. 158 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Užíváním pozemku p.p.č. 158 v k.ú. Kladruby u
Stříbra není bráněno ani jinak omezeno užívání nemovitosti čp. 120 v Kladrubech
9. Výsledek poptávkového řízení na dodávku plastových oken do domu čp. 355 v Zadní ulici
v Kladrubech. Nejvýhodnější nabídka od firmy F- partner s.r.o. Stříbro, Palackého 855,
Stříbro
10. Žádost p. Miroslava Pelánka, Kostelní 96, Kladruby o povolení provedení výkopu okolo
domu čp. 96 v Kostelní ulici v Kladrubech, sanaci obvodových zdí rodinného domu a
následné omítnutí domu s tím, že výkop, který bude proveden v asfaltu chodníku bude
oddělen odříznutím. Po provedení prací bude chodník uveden do původního stavu včetně
závěrečného asfaltového povrchu. Žadatel bude upozorněn na podzemní vedení a povinnost
si tyto sítě nechat vytýčit. Po vyjádření komise bude stanoven závěr
11. Zprávu kominíka Ladislava Holana o výsledku kontroly spalinové cesty v bytovém domě čp.
197 v Husově ulici v Kladrubech
12. Návrh na zakoupení nové telefonní ústředny pro MÚ Kladruby s tím, že bude zjištěno, zda
bude ponecháno současné telefonní číslo – 374 631 722. Pokud ne, RM nesouhlasí
s výměnou ústředny

II. Rada města

schvaluje :

1. Vyřazení inventáře ze ZŠ Kladruby – kabinetu fyziky
2. Zařazení žádosti p. Alžběty Jarošové, Stříbro, Palackého 1183 do seznamu žadatelů o
přidělení bytu v DPS v Kladrubech
3. Zařazení žádosti p. Mariany Tancošové, Kostelní 262, Kladruby do seznamu žadatelů o
přidělení bytu
4. Vydání osvědčení o realizaci dodávek zařízení kulturního domu v Kladrubech fi. EXPO
Partners, s.r.o. Blovice
5. Vydání povolení k pokácení 1 ks stromu - jilm na p.p.č. 3/1 v k.ú. Tuněchody u Stříbra,
pozemek ve vlastnictví žadatele p. Milana Krčmaříka, Nepomucká 2, Plzeň

6. Zařazení žádosti manželů Jiřího a Růženy Šlapákových, Zahradní 246, Kladruby do seznamu
žadatelů o přidělení bytu v DPS v Kladrubech
7. Zařazení žádosti manželů Martiny a Ladislava Junkových, Stříbrská 309, Kladruby do
seznamu žadatelů o přidělení bytu
8. Zařazení žádosti p. Hany Buškové, Stříbrská 309, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení
bytu
9. Přidělení bytu č. 2 v 1. patře v domě čp. 36 na Náměstí Republiky v Kladrubech manželům
Jindřichu a Martě Turkovým, nyní Milevská 266, Kladruby
10. Zařazení žádosti p. Josefa Horváta, Kladruby, Stříbrská 296 do seznamu žadatelů o přidělení
bytu
11. Předloženou cenovou nabídku na provedení výměny oleje ve výtahu v DPS v Kladrubech –
cena celkem 28.000,-Kč + DPH s tím, že tyto náklady budou zahrnuty do rozpočtu města pro
rok 2009

III. Rada města

souhlasí :

1. Předběžně na žádost f. Telefónica O2 s umístěním telekomunikační stavby – pokládka kabelů
v Okružní ul. v Kladrubech bez jakékoli finanční spoluúčasti města
2. Na žádost f. Kamenolomy ČR s.r.o. Ostrava – Svinov se zahloubením lomu v dobývacím
prostoru Kladruby u Stříbra cca o 15 m pod současné plato s tím, že toto stanovisko
nenahrazuje povolení či rozhodnutí vydávané dle platných předpisů.

IV. Rada města

nesouhlasí :

1. Se snížením nájemného z bytu čp. 197 v Kladrubech manž. Leitlových, Husova 197, Kladruby
o snížení nájemného z důvodu nemožnosti vytápění bytu

V. Rada města

pověřuje :

1. Starostku města k uzavření smlouvy s firmou F- partner s.r.o. Stříbro, Palackého 855,
Stříbro na dodávku plastových oken do domu čp. 355 v Zadní ulici v Kladrubech

VI. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit Darovací smlouvu mezi Alcoa Fujikura Czech s.r.o. Stříbro (dárce) a městem
Kladruby (obdarovaný) na poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na nákup
rychlostních informačních panelů
2. ZM schválit smlouvu o dílo č. 4/2008 uzavřenou mezi městem Kladruby a Ing. Jiřím
Pangrácem, Plzeň na zhotovení projektové dokumentace na Stavební úpravy Revoluční ulice
Kladruby za cenu 38.000,- Kč bez DPH
3. ZM schválit
a/ odprodej p.p.č. 1655/1 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 133 m2 a p.p.č. 1661 v k.ú. Brod u
Stříbra o výměře 199 m2 manželům Františku a Růženě Slepičkovým, Na Štěpánce
458/28, Křimice, cena 35,-Kč/1 m2 (v nemovitosti trvale bydlí jejich dcera p. Vargová),
cena celkem 11.620,-Kč
b/ manželé Slepičkovi odprodají městu p.p.č. 4 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 36 m2 za
stejných podmínek – cena 35,-Kč/1 m2, cena celkem 1260,-Kč . Tento pozemek neužívají

4. ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0000282/1d k pozemkům
p.p.č. 197/5, 2072/1, 2072/4, 2066/1 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra. Jedná se o pozemky
dotčené stavbou zařízení ČEZ „Kladruby – zrušení spínací stanice“
5. ZM schválit převzetí daru níže uvedených pozemků od stávajících spoluvlastníků p. Marie
Kobzové, nám. 1. máje 25 Černošín a p. Věry Pláteníkové, Klatovy II, Čejkova 587
- k.ú. Lšelín - p.p.č. 1564/3 o výměře 257 m2
- p.p.č. 1564/5 o výměře 14471 m2
- p.p.č. 1564/6 o výměře 624 m2
- k.ú. Pozorka u Kladrub - p.p.č. 117/1 o výměře 1017 m2
- p.p.č. 117/2 o výměře 63 m2
- p.p.č. 117/3 o výměře 2567 m2
- p.p.č. 119/1 o výměře 4922 m2
- p.p.č. 120/3 o výměře 146 m2
- p.p.č. 122/12 o výměře162 m2
6. ZM neschválit odprodej ani směnu lesních pozemků ve vlastnictví města Kladruby k žádosti
firmy LUKON Investment a.s. z důvodu rozšíření rekreačního areálu v Boněticích u Stráže

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 8.10.2008

