Zasedání rady města
Číslo:
66/2009
Datum: 04.11.2009
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Zprávu starosty SDH p. Ammerlinga a velitele SDH p. Semoráda o činnosti SDH Kladruby
2. Vyhlášení obchodní veřejné soutěže Pozemkového fondu na pozemky v k.ú. Milevo p.p.č.381/2 a 2038
3. Vyhlášení obchodní veřejné soutěže Pozemkového fondu na pozemky v k.ú. Vrbice u Stříbra
- p.p.č.81/1, 405/3, 409/3, 411/1, 411/3, 414/1, 418, 419

II.

Rada města

schvaluje :

1. Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy v Kladrubech za školní rok 2008/2009
2. Zplnomocnění místostarosty města Kladruby p. Pospíšila k jednání se SFŽP ČR ve věci
dotačního řízení XIV. výzvy OPŽP na akci – „Revitalizace návesního rybníka v Lázu“
3. Nákup vyhřívaného zrcadla do lokality Kladruby – výjezd z lokality Pozorka, dle projektu
do 12.000,- Kč

III. Rada města

neschvaluje :

1. Požadavek TJ – oddílu kopané Kladruby o proplacení faktury za opravu střídaček
s tím, že oddíl má veškeré náklady na údržbu hradit ze svého rozpočtu. Oddíl se na počátku
roku zavázal, že údržbu bude dělat svépomocí, kdy náklady na materiál do výše 15.000,- Kč
uhradí město

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Kladruby a firmou
ZEVYP s.r.o. Kladruby ve věci odkoupení p.p.č. 2217 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře
2697 m2 za cenu 20,-Kč/ 1 m2, tj. celkem 53.940,-Kč (jedná se o přístup ke 2 b.j. a

kancelářím lesů a k objektu pilnice)
2. ZM schválit cenovou nabídku na opravu střechy hasičárny v Kladrubech od firmy Tesařství
p. Pospíchal za cenu 125.327,- Kč
3. ZM schválit nákup malotraktoru firmy Agriimport s.r.o. Líté v ceně 375.000,- Kč + návěs
86.500,- Kč a radlice na sníh v ceně 18.500,- Kč, a to z důvodu, že malotraktor T4 K10 již
není technicky v pořádku, aby umožňoval bezpečné a ekologické vykonávání pracovní
činnosti

Zapsal:

Irena Löriková

Dne: 4.11.2009

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

