Zasedání rady města
Číslo:
36/2008
Datum: 29.05.2008
Usnesení:
I.

Rada města

schvaluje :

1. Poskytnutí propagačních předmětů na konání 4. ročníku závodů v lezení na rychlost na umělé
horolezecké stěně – Kladrubský expres, který proběhne dne 14.6.2008 - 50 ks knihy
Kladruby (černá) + propagační letáky
2. Protokol o výsledku kontroly a metodické pomoci KÚ PK u města Kladruby na dotovanou
akci – Centrální dětské hřiště Kladruby
3. Přijetí dotací od Plzeňského kraje na :
- Kladrubské léto 2008 – 15.000,- Kč
- Divadelní rok 2008 - 10.000,- Kč

II. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit návrh smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Rudolf Moses, Zárečná 1521,
Tachov na provedení geodetických a projektových prací k územnímu řízení na provedení
protierozního opatření a podchycení povrchových vod ve Vrbici u Stříbra na p.p.č. 221/1 za
cenu 69.496,- Kč vč. DPH
2. ZM schválit smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Promonasta s.r.o.
Kralovická 7, Plzeň na Rekonstrukci komunikace „V Lipkách“ v Kladrubech za cenu
222.338,91 Kč vč. DPH
3. ZM schválit mandátní smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou INGEM
inženýrská, a.s. Plzeň na výkon inženýrské činnosti při zajišťování výběrového řízení při
realizaci stavby – Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby-sever za cenu 29.750,- Kč vč. DPH
4. ZM schválit darovací smlouvu uzavřenou mezi Plzeňským krajem a městem Kladruby o
převodu pozemků v k.ú. Kladruby - p.p.č. 2008/7 o výměře 145 m2, 2008/8 o výměře 130
m2, 2010/11 o výměře 46 m2 a 2071/3 o výměře 369 m2. Jedná se o pozemky pod stavbou
chodníků
5. ZM schválit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ev.č. 747/08/CBVB
uzavřenou mezi městem Kladruby a ZČP Net, s.r.o. Plzeň. Jedná se o 4 ks přípojek k 4x8 b.j.
vedoucí přes pozemky p.p.č. 2008/3 a 2202 v k.ú. Kladruby u Stříbra
6. ZM schválit poskytnutí finanční spoluúčasti na akci – „Výstavba venkovní horolezecké stěny
v areálu dětského hřiště za budovou MÚ Kladruby“ v rámci grantu Mládež v akci, ve výši
1150 EUR (cca 29.015,-Kč dle kurzu ze dne 29.5.2008). Celkové náklady projektu – 8000
EUR (soukr. subjekt 400 EUR, město Kladruby 1150 EUR, grant 6450 EUR), žadatel o grant
– Horolezecký kroužek Maglajz Kladruby – ZŠ Kladruby
7. ZM schválit záměr odprodeje pozemků pro rozšíření skládky odpadů v Kladrubech – výstavba
2. kazety pro SOČ Černošín. Jedná se o pozemky v k.ú. Kladruby :
- p.p.č. 1686/10 – lesní pozemek o výměře 103 m2 (GP 581-953/2006)
- část p.p.č.1720 – ostatní plocha o výměře cca 7000 m2 (nutný GP)
- p.p.č. 1740/16 – orná půda o výměře 283 m2 (GP 530-630/2004)
- p.p.č. 1740/17 – orná půda o výměře 26 m2
- p.p.č. 1740/18 – orná půda o výměře 413 m2
- p.p.č. 1740/20 – orná půda o výměře 546 m2 (GP 581-953/2006)
- část p.p.č. 1740/12 –o výměře cca 300 m2 (nutný GP)

8. ZM schválit udělení souhlasu firmě Ekodepon s.r.o. Lažany 36, Černošín k jednání ve věci
vynětí příslušných částí pozemků ze ZPF a LPF dotčených výstavbou 2. kazety skládky
odpadů. Město Kladruby jako dosavadní vlastník pozemků souhlasí s vynětím pozemků ze
ZPF a LPF dotčených výstavbou 2. kazety skládky
9. ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2008
10. ZM schválit smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a Plzeňsko v Evropě, o.p.s.,
Pernarec 62 na zpracování kompletní dokumentace potřebné k podání žádosti o finanční dotaci
z Regionálního operačního programu Jihozápad na akci – „Dopravní zpřístupnění lokality
Kladruby – sever“, za cenu 87.300,- Kč bez DPH

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 39.5.2008

