Zasedání rady města
Číslo: 43/2008
Datum: 29.10.2008
Usnesení:
I.

Rada města

bere

na

vědomí :

1. Informaci o dlužnících na nájemném z bytů ke dni 31.10.2008
2. Doplnění žádosti o pronájem bytu p. Martin Beneš, Kladruby 31 – byt požaduje jen pro sebe,
v seznamu bude o tomto učiněn záznam
3. Žádost p. Josefa Švarce o výměnu bytu po R. Michalčíkovi s tím, že po uvolnění bytu
p.Michalčíkem se bude přidělovat byt dle seznamu žadatelů. O žádosti p. Švarce bude učiněna
poznámka v seznamu žadatelů o byt
4. Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Kladruby za školní rok 2007/2008

II. Rada města

schvaluje :

1. Zařazení žádosti Anny Zavadilové, Kbelnice 16, Blovice do seznamu žadatelů o přidělení
bytu v DPS v Kladrubech
2. Zařazení žádosti Jaroslavy Dobruské, Beraní Dvůr 44 do seznamu žadatelů o přidělení bytu
v DPS v Kladrubech
3. Prodloužení platnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor „stavebního dvora“ firmě UWBohemia s.r.o. Kladruby, a to s platností od 01.01.2009 do 31.12.2011 za měsíční nájemné
23.000,-Kč, ostatní ujednání zůstávají též beze změny. RM nesouhlasí se snížením nájemného
4. Prodloužení platnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor – 2 místnosti z boku budovy MěÚ
v Kladrubech p. Anně Špičkové, Kladruby a to s platností od 01.01.2009 do 31.12.2011 za
stejných podmínek
5. Zařazení žádosti o přidělení bytu pro p. Antonína Svobodu Zadní 120, Kladruby do seznamu
žadatelů
6. Uzavření dohody o ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy a to k 31.12.2008 o
pronájmu části p.p.č. 185/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 350 m2, nájemce p. Martin
Beneš, Kladruby, náměstí Republiky 31
7. Vystěhování Romana Michalčíka z bytu č. 7 v domě čp. 356, v Zadní ulici v Kladrubech. Je
již vydán exekuční titul. Nájemce bude vystěhován do 15.11.2008.
V současné době celkem dluží za nájem a poplatky spojené s užíváním bytu částku 58.072,Kč. Je žalován ke dni 31.3.2008 o částku 33.583,- Kč. Zbytek dlužné částky bude zažalován
ke dni vystěhování z bytu + o částky z vyúčtování spotřeby vody + tepla + služeb ke dni
vystěhování z bytu
8. Prodloužení platnosti nájemních smluv na byty :
- Pavel Pauch – nájemce bytu č. 3 v I. patře domu čp. 36 náměstí Republiky
v Kladrubech. Prodloužení od 1.1.2009 do 31.12.2011
- Petra Segíňová- nájemce bytu č. 7 v II. patře domu čp. 36 náměstí Republiky
v Kladrubech. Prodloužení od 1.1.2009 do 31.12.2011
- Ladislav Geschvantner – nájemce v ubytovně čp.6, Husova ul., prodloužení od
1.1.2009 do 31.12.2009
- Jaroslav Šimek – nájemce bytu v Brodu u Stříbra čp. 51, prodloužení od 1.1.2009 do
31.12.2011
- Bedřich Tausch – nájemce bytu č. 6 v čp.86 nám. Republiky Kladruby, prodloužení
od 1.1.2009 do 31.12.2011
9. Přidělení bytu v DPS Kladruby po nájemci p. Růženě Rožňové, p. Kláře Rötlichové, Zálezly

III. Rada města

nesouhlasí :

1. S výměnou bytu p. Hany Buškové, Kladruby, Stříbrská 309 (majitel bytu p. Štein) a p.
Jaroslavy Hájkové, Kladruby, Hřbitovní 298 (majitel bytu město) o souhlas

IV. Rada města

pověřuje :

1. Starostku města k napsání výzvy dlužníkům nájemného na bytech, kterým končí nájemní
smlouva dne 31.12.2008 s tím, že pokud neuhradí dlužný nájem, či neuzavřou písemnou
dohodu o zaplacení dlužné částky do 31.12.2009, nebude jim nájemní smlouva prodloužena

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 29.10.2008

