Zasedání rady města
Číslo:
27/2008
Datum: 23.01.2008
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Žádost p. Zdeňka Hollého, Kladruby 247 o přidělení bytu v Kladrubech a schvaluje zařazení
žádosti do seznamu žadatelů o byt
2. Informaci starostky města ohledně výplaty pojistného za úraz p. Winklerové
3. Informaci starostky města o závěrech finanční kontroly použití finančních prostředků
MMR na financování akce „Rekonstrukce stravovacího zařízení s turistickým ubytováním“

II. Rada města

schvaluje :

1. Plán činnosti rady města na I. pololetí roku 2008
2. Žádost p. Martiny Šmídové, Kladruby o prodloužení nájemní smlouvy o nájmu NP – KD
Kladruby, prodloužení do 30.4.2008 s výší nájmu 8.000,- Kč + platba za služební byt
3. Ceny svozu popelnic pro rok 2008
- 1 x týdně - 2094,-Kč
- 1 x za 14 dní - 1218,-Kč
- 1 x týdně zima, léto 1x14 dní - 1686,-Kč

III. Rada města

neschvaluje :

1. Žádost firmy UW – Bohemia s.r.o. – nájemce stavebního dvora o snížení nájemného
vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena v roce 2006 a předem byly známy podmínky
zvyšování nájemného

IV. Rada města
1.

doporučuje :

ZM schválit smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřenou mezi městem
Kladruby a fi. ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4, Michelská 300/60
2. ZM schválit smlouvu mezi městem Kladruby a firmou Prolemax s.r.o. Plzeň o odborně
technické kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť

V. Rada města

nedoporučuje :

1. ZM schválit žádost p. Ing. Jiří Valenty, CSc., Vrchlického 7, Plzeň o odkoupení pozemků
města z důvodu jejich obhospodařování a z důvodu, že předmětné pozemky ve vlastnictví
města jsou začleněny do bloků ve vlastnictví žadatele. Jedná se o pozemky :
- p.p.č. 1165 o výměře 1870 m2
- p.p.č. 1201/5 o výměře 150 m2
- p.p.č. 1112/2 o výměře 680 m2
- p.p.č. 1201/3 o výměře 31 m2 vše v k.ú. Tuněchody u Stříbra,
ale doporučuje věc řešit během pozemkových úprav

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 23.1.2008

