Zasedání rady města
Číslo:
28/2008
Datum: 06.02.2008
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí

:

1. Žádost p. Milana Šlapáka, Milevská 266, Kladruby o pronájem rybníka u kláštera tento rybník na p.p.č. 152 v k.ú. Pozorka u Kladrub není ve vlastnictví města
Kladruby, ale město má požádáno u PF ČR o pronájem, zatím PF ČR smlouvu
neuzavřel
2. Žádost Milana Sobíška a Denisy Budínové, Sadová 279, Kladruby o přidělení bytu
s tím, že budou zařazeni do seznamu žadatelů o byt
3. Žádost p. Petra Samka, Zadní 356, Kladruby o přidělení bytu, s tím, že bude zařazen do
seznamu žadatelů o byt
4. Veřejnou nabídku pozemků od PF ČR určených k převodu dle § 7 zák.č. 95/1999 Sb.
a. jedná se o část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci p.č. 867/1 v k.ú. Brod u
Stříbra o výměře 197250 m2
b. v k.ú. Pozorka u Kladrub p.p.č. 82, 83/12, 101/4, 172/1, 215, 294
5. Platební výměry Finančního úřadu v Tachově za akci – Stravovací zařízení s turistickým
ubytováním :
a. č. 1/2008 – čj. 3421/08/160980/1709 na částku 1.000.000,- Kč
b. č. 2/2008 – čj. 3442/08/160980/1709 na částku 1.800.000,- Kč
c. č. 3/2008 – čj. 3458/08/160980/1709 na částku 1.805.154,- Kč
6. Nabídku Josefa Čápa, bytem Brod 31 na poskytování služeb v oblasti údržby zeleně a keřových
porostů včetně ceníku prací a služeb

II. Rada města

schvaluje

:

1. Změny v obsazení bytů v DPS v Kladrubech:
a. z bytu č. 22 ( 1 místnost) manž. Pilvouskovi se na vlastní žádost stěhují do přízemí do
bytu č. 5 (1 místnost)
b. p. Přibáňová z bytu č. 14 (2 místnosti) se po úmrtí manžela stěhuje do menšího bytu
č. 22 ( 1 místnost) po manž. Pilvoukových
c. nyní volný byt č. 14 – 2 místnosti - návrh na přidělení – znovu oslovit manžele
Svobodovi, v případě odmítnutí manželé Bartlovi z Chodové Plané
2. Žádost Petra a Veroniky Burešových, Pozorka 6 o pronájem p.p.č. 275 v k.ú. Pozorka u
Kladrub za účelem parkování. Po provedeném místním šetření je nutné pronajmout celý
pozemek z důvodu návaznosti a celistvosti zpevněné plochy, tedy celých 135 m2.
Výše nájmu bude stejná jako např. pro umístění plech. garáže, tedy 1,-Kč/1 m2/1 rok, roční
nájem 135,-Kč
3. Pokácení javoru před pozemkem p. Mikšíka v Zahradní ulici v Kladrubech z důvodu výstavby
nové trafostanice v Zadní ulici
4. Nákup zametače do tříbodového závěsu traktoru pro středisko TS
5. Poskytnutí finančního příspěvku OV ČSV Tachov ve výši 6,- Kč na 1 obyvatele na pokrytí
vyšetření všech včelstev v katastru města v návaznosti na výskyt moru včelího plodu

III. Rada města

doporučuje

:

1. ZM schválit návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-120002003/002 mezi městem Kladruby a společností ČEZ Distribuce a.s. – věcné břemeno
k p.p.č. 123 v k.ú. Kladruby u Stříbra – el. přípojka od čp. 260 Milevská k nemovitosti p. J.
Křena (rozsah věcného břemene 21 m2, na dobu neurčitou , jednorázová fin. náhrada 500,-Kč)
2. ZM schválit odprodej části p.p.č. 364/12 v k.ú. Vrbice u Stříbra p. Aleně Maňkové, bytem
Vrbice 30 za účelem výstavby RD, za cenu 35,-Kč/ 1 m2 s upozorněním, že přístup na
pozemek je z přilehlé komunikace ve vl. PF ČR , pozemek bude oddělen GP
3. ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 1/2008 „O nakládání s komunálním
odpadem“ (příloha č. 1)
4. ZM schválit odvod přídělu ve výši 4% z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků
roku 2007 do sociálního fondu roku 2008 ve výši 106.998,- Kč
5. ZM schválit Plán činnosti kontrolního výboru města Kladruby na rok 2008 (příloha č. 2)

IV. Rada města

pověřuje

:

1. Starostku města k jednání a vyřízení platebních výměrů od FÚ Tachov
2. Místostarostu města o kontaktování p. Čápa, Brod s tím, aby předložil konkrétní cenovou
nabídku na údržbu zeleně a keřových porostů pro obce Brod a Tuněchody

V. Rada města u k l á d á :
6/2008 - Místostarostovi města
- vypsání poptávkového řízení na nákup zametače do tříbodového závěsu traktoru na
středisko TS

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 6.2.2008

