Zasedání rady města
Číslo:
38/2008
Datum: 17.07.2008
Usnesení:
I.

Rada města

bere

na

vědomí

:

1. Nabídku pozemků PF ČR k náhradním restitucím - k.ú. Kladruby p.p.č.2169 o výměře 114
m2 a k.ú.Milevo p.p.č. 381/2 o výměře 1036 m2
2. Žádost p. Milana France, Zadní 352, Kladruby o odprodej p.p.č. 154 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o výměře 169 m2 s tím, že pozemek musí být nejdříve vytýčen, neboť dle ortofotomapy není
zřejmý skutečný uživatel pozemku
3. Protokol z provedené následné veřejnosprávní kontroly na hospodaření s finančními
prostředky u příspěvkové organizace – Základní školy Kladruby
4. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek při výběrovém řízení na akci – Dopravní
zpřístupnění lokality Kladruby – sever

II. Rada města

schvaluje :

1. Zařazení žádostí o byt do seznamu uchazečů
- p. Jiří Toman, Sportovců 1378/1, Kladno ( v současné době Kladruby, Zahradní 270)
- p. Jakub Vítámvás, Stříbrská 296, Kladruby
2. Pronájem NP v DPS Kladruby p. Josefu Jamriškovi, Zadní 356, Kladruby za účelem
provozování obchodu se smíšeným zbožím, a to za měsíční nájemné 500,-Kč + další energie
(voda, el. en.) na dobu určitou od 01.08.2008 do 31.12.2009 s tříměsíční zkušební lhůtou
3. Využití pozemku p.p.č. 717/1 v k.ú. Milevo pro přístup k historickému vojenskému objektu,
který bude obnoven, a to p. Vladimíru Lankovi, Tyršova 155, Heřmanova Huť s tím, že na
pozemku nebude skládkován žádný materiál, nebude prováděn žádný zásah do porostů a
přístup nebude nijak zpevňován
4. Zápis do kroniky města Kladruby za rok 2007
5. Nabídku firmy Otto Hilf, malířské práce Stříbro na opravu kaple na hřbitově v Kladrubech za
cenu 14.280,- Kč + opravu klenby za 1.500,- Kč
6. Vyplacení odměny ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové
7. Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a Plynoma s.r.o. Domažlice na zpracování PD na
odstranění havarijního stavu vody a kanalizace v ZŠ Kladruby za cenu do 11.000,- Kč
8. Jednostranné zvýšení měsíčního nájemného na základě sdělení MMR č. 214/2008 ze dne
26.6.2008 ve výši 10,6% pro období od 1.1.2009 do 31.12.2009
9. Podání výpovědi z nájmu bytu p. Heleně Lauberové, Kladruby, Stříbrská 296 a podání návrhu
na zaplacení dlužné částky
10. Poskytnutí propagačních materiálů města TJ – oddílu kopané Kladruby, jako ceny na pouťový
přátelský turnaj konaný dne 16.8.2008 – 15 tašek s propagačními materiály – tričko, kniha o
Kladrubech (černá), pohled

III. Rada města
1.

nemá

námitek

:

Ke stavbě kolny na dřevo + posezení umístěné na hranici pozemků p.p.č. 180/1 a 180/4 v k.ú.
Pozorka u Kladrub (pozemek přímo navazuje na pozemek ve vlastnictví města), žadatelé –
manž. Královi, Pozorka

IV. Rada města

nesouhlasí :

1. S jakoukoli s úpravou (zřízením) dalšího vjezdu pro os. automobil na pozemek p.p.č.
1957/15 v k.ú. Kladruby u Stříbra - manž. Jiří a Miroslava Vydrovi, Okružní 378, Kladruby
(projednáno v komisi rozvoje s tím, že s realizací vjezdu os. automobilu nesouhlasí, neboť
snížení obruby je v rozporu s realizací stavby komunikace a případné doplnění nájezdu by
tvořilo překážku průjezdnosti)

V.

Rada města
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

doporučuje :

ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 3/2008 (příloha č.1)
ZM schválit plnění rozpočtu města Kladruby za I. pololetí 2008 (příloha č.2)
ZM schválit uzavření pozemkové nájemní smlouvy o pronájmu pozemku části p.p.č. 1048/3
v k.ú. Brod u Stříbra p. Vlastě Maškové a p. Tomáši Míčkovi, Brod u Stříbra čp. 12, a to
s platností od následujícího měsíce po konání ZM a do 31.12.2010, nájem 0,50,-Kč/1 m2
(výměra bude upřesněna při místní pochůzce)
ZM schválit uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a firmou Strabag a.s. Praha na
provedení akce – Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby – sever za cenu 5.048.485,- Kč
ZM schválit žádost p. Romana Kováříka, Plzeň o pronájem pozemků za účelem zemědělské
prvovýroby - p.p.č. 1739/3, 1739/4, 1739/5, 1744/1, 1744/2, 1744/4, 1744/5, 1763/2, 1763/3,
1763/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře 24.124 m2
ZM schválit smlouvu s výhercem poptávkového řízení na rekonstrukci střechy domu čp. 197
v Husově ulici v Kladrubech - Tesařství a pokrývačství Jan Pospíchal, Zadní 202, Kladruby,
za cenu 469.758,- Kč
ZM schválit nákup 2 ks informačních rychlostních panelů od firmy TRIN Liberec v ceně
37.900,- Kč za 1 ks

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 17.7.2008

