Zasedání rady města
Číslo:
30/2008
Datum: 19.03.2008
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1.

Závěrečný protokol VZP Tachov ke zprávě o výsledku provedené kontroly čj. 130/1-2008
Vok za kontrolované období od 1.11.2003 do 31.12.2007
2. Protokol č. 127/08 OSSZ Tachov o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a
plnění úkolů v důchodovém pojištění za kontrolované období od 1.4.2006 do 31.1.2008
3. Protokol o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice, ÚP Tachov v MŠ Kladruby dne
6.3.2008
4. Žádosti o přidělení bytů v Kladrubech :
- Tereza Fránová a Milan Šlapák, Milevská 266, Kladruby
- Marcela Kajerová, Milevská 266, Kladruby
- Vladimír Kovba, Hřbitovní 233, Kladruby
- Renata Kadlecová, Kostelní 265, Kladruby
- Radek Železný, Husova 191, Kladruby
s tím, že budou zařazeni do seznamu žadatelů o byt
7. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Tomášem Vodičkou, bytem Stříbro a manželi Zdeňkem
a Jitkou Klírovými, Kladruby ve věci prodeje p.p.č. 1957/21 v k.ú. Kladruby u Stříbra.
Jedná se parcelu v lokalitě výstavby RD Kladruby- sever, v kupní smlouvě jsou uvedeny
všechny podmínky tak, jako v původní smlouvě mezi obcí Kladruby a p. Vodičkou
8. Informaci z místního šetření ve věci žádosti p. Moniky Králové, Pozorka 8 o odprodej části
pozemku u jejich RD s tím, že od žádosti bylo odstoupeno
9. Informace ředitelky MŠ v Kladrubech o výsledku zápisu dětí do MŠ Kladruby na školní rok
2008/2009
10. Zprávu p. Slepičky o kvalitě a kalkulaci ceny vody v obci Brod a Tuněchody (12,-Kč)
11. Žádost p. Josefa Klepsy, Plzeňská 1029, Stříbro o změnu územního plánu na pozemcích
p.p.č.1953/92, 1953/5, 1953/7 v k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, že p. Klepsa bude informován
o změně územního plánu a bude mít možnost se ke změně vyjádřit

II. Rada města

schvaluje :

1. Dle § 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. předběžný výsledek hospodaření KL s.r.o. za rok
2007 a plán na rok 2008 (příloha č.1)
2. Výroční zprávu za rok 2007 o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.
3. Poskytnutí propagačních materiálů města Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, o.s., Klub Radost Prostějov, jako ceny do pořádaných soutěží - 10 ks knihy o
Kladrubech (černá) + 5 ks triček
4. Poskytnutí propagačních materiálů Gymnáziu Stříbro na pořádání Majálesu 2008 – 10 ks
knihy o Kladrubech (černá) + 10 ks triček
5. Poskytnutí finančních příspěvků organizacím a spolkům města Kladruby na rok 2008 (příloha
č. 2)
6. Cenu vstupného na hudební festival Kladrubské léto – vstupné na 1 koncert – 100,-Kč,
předplatné na všechny 4 koncerty – 320,- Kč s tím, že program bude v ceně vstupného
7. Cenu vstupného na závěrečné představení přehlídky divadelních souborů v rámci Divadelního
roku 2008 v měsíci říjnu – představení O.Kaisera a J.Lábuse – cena vstupenky 200,- Kč
8. Přidělení bytu č. 14 v DPS v Kladrubech p. Anně Fišerové, trvale bytem Záchlumí a a Marii
Pražákové, trvale bytem Miřkov. (sestry)

9. Dohodu o finančním vyrovnání HS Prostiboř, roční nájemné 831,-Kč za pozemky, které město
Kladruby vlastní v honitbě
10. Označení studní ve spádových obcích tabulkou s textem: „Studna není monitorována - vzorek
vody nevyhovuje požadavkům vyhl.č. 252/2004 Sb.“
11. Stanovení místa k instalaci vývěsní skříňky v Kladrubech na základě žádosti TJ – oddílu
kopané Kladruby - umístění skříňky před tenisové kurty nebo u fotbalového hřiště
12. Na základě kontrolního zjištění Krajské hygienické stanice, ÚP Tachov v MŠ Kladruby dne
6.3.2008 následující řešení :
- vnější osvětlení bude řešeno při výměně oken,
- vnitřní osvětlení bude řešeno do června 2008,
- ZUŠ bude přesunuta do vhodnějšího objektu
- lázeň na výdej jídel bude zakoupena do konce května 2008
13. Uzavření smlouvy s realitní kanceláří Razka Tachov na zajištění prodeje nemovitosti čp. 36
v obci Milevo – bývalá prodejna
14. Na základě výzvy PF ČR k zaplacení úhrady za užívání nemovitosti p.p.č. 1479-část v k.ú.
Brod u Stříbra - část pozemku, kde je zařízení pro tábořiště a pro cyklotrasy , částka od
5.12.2004 do 4.12.2007 – úhradu částky 4.200,- Kč
15. Zajištění posunu autobusového spoje ze Stříbra směrem na Prostiboř z 12.30 hodin na 12.55
hodin
16. Návrh na pokácení 24 ks javorů na kladrubském náměstí a výměna za vhodnější kultivar Acer Platanoides “Globusum“

III. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit Plán činnosti a kontrol finančního výboru ZM Kladruby na rok 2008
2. ZM schválit odprodej podílu ve výši 9771/41670 ke st.p.č. 518/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra p.
Milanu Walterovi, bytem Kladruby, Stříbrská 331, který vlastní bytovou jednotku č. 2
v domě čp. 331 v Kladrubech po výpočtu se jedná o 44 m2, za cenu 50,-Kč/1 m2, tzn. cena
celkem 2.200,-Kč + náklady související s odprodejem (500,-Kč vklad do KN)
3. ZM schválit odprodej p.č. 120/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 18 m2 p. Václavu
Křenovi, bytem Zadní 153, Kladruby za cenu 50,-Kč/1m2 + náklady na vklad práva do KN
4. ZM schválit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a
ČEZ Distribuce a.s. , č. smlouvy IV-12-00003357/8 + IV-12-00003357/9, 10, 11, 16, 19,20
- jedná se o věcné břemeno na pozemky, které budou dotčeny stavbou trafostanice a
přípojkou kabelu NN pro 4x8 bj. V Revoluční ulici v Kladrubech
- dotčené pozemky p.p.č. 95, 2008/3, 2202, 2002/1,102/4, 2007/2, 2007/1 – vždy jen části
pozemků dle délky trasy zemního kabele
- platba za věcné břemeno – jednorázová 3.800,-Kč
5. ZM schválit podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora obnovy venkova (MMR)
z dotačního titulu Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
6. ZM schválit uzavření smlouvy s firmou Betosan spol. s r.o., U Tvrze 1, Třebotov na
provedení opravy rampy u školní kuchyně Základní školy v Kladrubech v ceně 35.387,34 Kč
včetně DPH
7. ZM schválit uzavření smlouvy s firmou Belas JS s.r.o. Stříbro na provedení odvodnění
komunikace v obci Vrbice v ceně 44.673,- Kč včetně DPH
8. ZM schválit pronájem části pozemku 580/2 v k.ú. Kladruby o výměře 3000 m2 p. Václavu
Mrňákovi, bytem Kladruby, Revoluční 253, na dobu 1 rok za cenu 0,50 Kč/m2
9. Na základě žádosti Žanety Perďochové o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v domě čp.
260 v Milevské ulici v Kladrubech, dosavadní nájemce Jaroslav Liška, z důvodu prodeje bytu
a možnosti uzavření hypotečního úvěru, znovu projednat možnost odkoupení bytu panem
Liškou, pokud nebude chtít byt koupit, potom bude navrhnuta ZM změna zásad a byt bude
prodán sl. Perďochové za 100% ceny
10. Na základě žádosti sl. Marcely Liškové, Milevská 260, Kladruby ohledně změny zásad pro
prodej bytů, neboť bankovní ústav, od kterého řeší úvěr pro úhradu bytu má jiné podmínky a

postup, znovu promluvit se sl. Liškovou zda nezmění banku, pokud to nebude možné, potom
doporučuje ZM změnu zásad prodeje bytů
11. ZM schválit návrh smlouvy o převodu staveb mezi městem Kladruby a Sdružením obcí pro
vybudování a provozování skládky Černošín na skládce komunálního odpadu Kladruby
12. ZM projednat nabídku pana Sulana na odkoupení jeho domu čp. 99 v Kladrubech. Cena
k jednání 2.500.000,- Kč

IV. Rada města

nedoporučuje :

1. ZM schválit navrhovanou směnu pozemků p. Janem Zíkou, a to pozemek p. Zíky p.p.č. 381
v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 1492 m2 a p.p.č. 380 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 378 m2 za
pozemek města p.p.č. 152/1 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 366 m2, kterou pronajímá panu
Zíkovi. RM navrhuje p. Zíkovi žádat o koupi předmětného pozemku

V. Rada města

zamítá :

1. Žádost ZO KSČM Kladruby o stanovení místa k instalaci vývěsní skříňky v Kladrubech
z důvodu, že zákon o sdružování v politických stranách ani zákon o obcích neukládá obci
žádné povinnosti vůči politickým stranám ve věci jejich propagace

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 19.3.2008

