Zasedání rady města
Číslo:
47/2008
Datum: 17.12.2008
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí

:

1. Žádost Pavla Paucha, nám. Republiky 36, Kladruby o souhlas k umístění satelitu na dům čp.
36 s tím, že žadatelem bude upřesněno, zda jedná pouze sám za sebe nebo i za ostatní
nájemníky
2. Veřejnou nabídku pozemků určených k převodu dle § 7 zák.č. 95/1999 Sb. PF ČR
- pozemek p.p.č. 194/2 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 13330 m2
- louka u řeky u čističky - pod Železných, Budínů a Švarců

II. Rada města

schvaluje :

1. Vyřazení inventáře ze ZŠ Kladruby – kabinet p. Junkové, kabinet p. Pospíšilové
2. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Kladruby a firmou Zikostav s.r.o. Třemošná na
akci – Odstranění závad – učebny, kuchyně, úklidové komory v ZŠ Kladruby za cenu
165.383,-Kč vč. DPH

III. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č.6/2008
2. ZM schválit odprodej, koupi a nabídnutí pozemku k odprodeji vše v k.ú. Brod u Stříbra Výrov
a) nově vzniklá parcela p.p.č. 1475/14 o výměře 148 m2 a p.p.č. 1476/13 o výměře 29 m2
budou odprodány vlastníku chaty E 26 p. Vlastě Horákové, Krukanice 15, Pernarec za
cenu 200,-Kč/1 m2, celkem 177 m2 , cena celkem 35.400,-Kč.
b) p. Vlasta Horáková odprodá městu p.p.č. 1662 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 4 m2 také
za cenu 200,-Kč/ 1m
c) nový pozemek p.p.č. 1475/15 v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov) o výměře 411 m2 bude
nabídnut k odprodeji žadatelům dle seznamu a to za cenu nejvyšší nabídky s nejnižším
podáním 200,-Kč/1 m2 + p.p.č. 1475/16 o výměře 75 m2 s věcným břemenem – vedení
vodovodní přípojky pro sousední nemovitost
3. ZM schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Kladruby a společností ČEZ Distribuce a.s.,
- jedná se o pozemky dotčené stavbou vedení VN 22 kV – zemní kabel a vedení NN včetně
kabelové skříně v k.ú. Brod u Stříbra – Výrov – elektrifikace osady Výrov
- je dotčeno celkem 40 pozemků ve vlastnictví města, náhrada za věcné břemeno náležející
městu je ve výši 40.000,-Kč
4. ZM schválit poskytnutí příspěvku horolezeckému oddílu Maglajz na doplatek navýšení
materiálu a prací na stavbě horolezecké stěny ve výši 39.049,- Kč
5. ZM schválit navýšení ceny k uzavřené smlouvě o dílo č. 1202 s firmou Klimaton s.r.o. Plzeň
na dodávku a montáž vzduchotechnického zařízení ve ŠJ ZŠ Kladruby, a to o 40.000,- Kč
z důvodu změny rozmístění spotřebičů v centrální části kuchyně a tak změny dimenzí
centrální digestoře
Zapsal:
Ověřili:

Irena Löriková
Mgr. Svatava Štěrbová - starostka
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 17.12.2008

