Zasedání rady města
Číslo:
40/2008
Datum: 10.09.2008
Usnesení:

I.

Rada města

bere

na

vědomí :

1. Informaci ředitelky MŠ Kladruby p. Medové o zahájení školního roku v MŠ
2. Seznam dlužníků nájemného z bytů k 10.9.2008

II. Rada města

schvaluje :

K žádosti firmy AUTODOPRAVA Václav Nedvěd, Kladruby, Husova 315 o stanovisko ke
stavbě „Kanceláře a byt 2+1, část p.p.č. 202/9 v k.ú. Kladruby u Stříbra“ tyto stanovené
podmínky:
- ve vydaném povolení bude uvedeno, že předmětný objekt je umístěn v ochranném pásmu
hygienické ochrany – navazují zde stavby zemědělského a průmyslového charakteru, dále
bude uvedeno, že město Kladruby nebude zajišťovat údržbu přilehlé panelové komunikace
(stejně jako dosud ji nezajišťuje), dále nutné řešit odvodnění napojení na MK, barva střechy
nebude černá.
2. Návrh na změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově čp. 6 (Infocentrum) ze dne
5.1.2007 za následujících podmínek :
- smlouva bude uzavřena na 1 rok, tj. do 31.12.2009
- nájemné – symbolická cena 1,- Kč měsíčně
- nájemce může za účelem realizace svých aktivit zapůjčit NP nebo poskytnou bezplatně
podnájem těmto práv.osobám – Český Západ – Místní partnerství, o.s., Ekocentrum
Tymián, o.s., GeoLoci, o.p.s.
- 3 měsíce před uplynutím doby nájmu požádat o prodloužení smlouvy a doložit zprávu o
činnosti za uplynulý rok a přeložit plán činnosti na další dobu nájmu
3. Pořádání trampské akce T.O. Bobří údolí na p.p.č. 255/3 v k.ú. Brod ve dnech 12. –
14.9.2008 za účasti cca 70 osob, odpovědná osoba Jana Martínková, Horní 6, Plzeň s tím, že
pozemek bude uveden do původního stavu, bude dodržován pořádek a čistota a lesní zákon
4. Poskytnutí sponzorského daru na karetní turnaj okresní ligy konaný dne 13.8.2008
v restauraci „ U Kláštera“ - 5 ks tašek, 5 knih o Kladrubech (černá), 5 brožur Tachovsko
(modrá), 5 ks Zpravodaj, 5 ks leták Kladruby, 5 ks samolepka znak
1.

III. Rada města

neschvaluje :

1. Žádost ředitelky MŠ Kladruby o navýšení rozpočtu o 6.000,- Kč za uhrazenou pokutu s tím,
že situace bude řešena převodem uvedené částky z rezervního fondu MŠ

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit odprodej p.p.č. 2615/93 v k.ú. Benešovice o výměře 167 m2 za cenu 50,-Kč / 1
m2, cena celkem 8.350,-Kč a uzavření kupní smlouvy mezi městem Kladruby (prodávající)
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (kupující) jedná se o pozemek, který je součástí
přístupové komunikce z Benešovic na Výrov, ostatní pozemky již město Kladrub odprodalo
za stejných podmínek
2. ZM schválit pronájem pozemku č. 154 v k.ú. Kladruby u Stříbra s následným odprodejem p.
Jiřímu Palmovi, Zadní 124, Kladruby (p.Palma užívá pozemek 35 let a na pozemku je
vybudován sklep, na který je přístup pouze z pozemku p. Palmy)

V. Rada města

ukládá :

8/2008 - Starostce města
- zajistit výpověď p. Evě Pelánkové z bytu v domě čp. 260 v Milevské ulici v Kladrubech,
která ke dni 1.9.2008 dluží na nájemném částku 25.169,- Kč

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 10.9.2008

