Zasedání rady města
Číslo:
68/2009
Datum: 02.12.2009
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Protokol o provedení vnitřního auditu ve školní jídelně ZŠ Kladruby

II. Rada města

schvaluje :

1. Dle § 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. hospodaření KL s.r.o. (příloha č. 1) s tím, že byl
předložen návrh splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájmu a to ve výši 20.000,- Kč
měsíčně, nájem za kanceláře a pilnici zůstává pro rok 2010 ve stejné výši jako doposud,
nájem za les bude snížen o 50%. Nájemné se nebude platit k 31.12., ale měsíčně vždy k 28.
dnu v měsíci
2. Prodloužení smlouvy o výpůjčce pozemků pro konání letních táborů turistickému oddílu
Šlápoty Komárov, a to od 01.01.2010 do 31.12.2014. Jedná se o p.p.č. 1562/1 o výměře
5449 m2 a p.p.č. 1567/1 o výměře 8855 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra
3. Prodloužení platnosti nájemní smlouvy firmě ZIKOSTAV s.r.o. - st.p.č. 35 o výměře 588
m2 a p.p.č. 133/2 o výměře 92 m2 vše v k.ú. Kladruby, a to od 01.01.2010 do 31.12.2011
4. Prodloužení platnosti smluv o nájmu nebytových prostor :
a/ p. Karel Sladký, náměstí Republiky 85, Kladruby, dosavadní roční nájemné
51.188,-Kč, prodloužení do 31.12.2011, navýšení nájemného o 5 %
b/ Kladrubské lesy s.r.o. – kanceláře , dosavadní roční nájemné 52.500,-Kč,
prodloužení do 31.12.2010 bez navýšení
c/ Kladrubské lesy s.r.o. – pilnice, dosavadní roční nájemné 141.414,-Kč,
prodloužení do 31.12.2010 bez navýšení
d/ RECEPTT , Husova 6 , měsíční nájemné 1,-Kč prodloužení do 31.12.2010
e/ Čápová Lenka, Brod 24 – second hand v Brodu (pokud bude požadovat
prodloužení smlouvy, tak do 30.06.2010 za stejných podmínek 150,-Kč/1 měsíc)
f/ p. Josef Koprna ml., výpůjčka kino, za energie 100,-Kč měsíčně, prodloužení do
31.12.2010 za stejných podmínek
5. Prodloužení nájemní smlouvy p. Martině Šmídové, restaurace U Koruny v Kladrubech do
31.12.2010, nájemné bez navýšení, příspěvky na akce pořádané městem 1.500,- Kč, na plesy
pořádané spolky po dohodě se spolkem nejvýše 1.500,- Kč
6. Prodloužení platnosti pozemkových nájemních smluv dle seznamu (příloha č.2)
7. Prodloužení platnosti nájemních smluv :
a/ Karel Fraus - nájemce místnosti v ubytovně čp. 6 –Husova ul. v Kladrubech,
prodloužení od 1.1.2010 do 31.12.2010
b/ Jindřich Blábol -nájemce místnosti v ubytovně čp. 6 –Husova ul. v Kladrubech,
prodloužení od 1.1.2010 do 31.12.2010
c/ Ladislav Geschvantner - nájemce místnosti v ubytovně čp. 6 –Husova ul. v Kladrubech,
prodloužení od 1.1.2010 do 31.12.2010
8. Po provedení místního šetření v bytě v čp. 51 v Brodě, nájemci Jaroslav a Miloslava
Šimkovi, povolení stavebních úprav – výměnu vany za sprchový kout, a to na náklady
nájemce bytu
9. Uzavření Mateřské školy v Kladrubech v době vánočních prázdnin ve dnech 23.12., 28.12. –
31.12.2009
10. Vyřazení inventáře školní jídelny MŠ Kladruby ve výši 1.506,- Kč
11. Vyplacení odměny ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové z rozpočtu MŠ

12. Vyplacení odměny ředitelce ZŠ Kladruby Mgr. Ivetě Svobodové z rozpočtu ZŠ
13. Zákonnou změnu příplatku za vedení ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové dle § 124/3
ZP
14. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2009 uzavřený mezi městem Kladruby a firmou Elektro
MB Stříbro. Dodatek se týká koordinace pokládky kabelů VO s rekonstrukcí chodníku
v Revoluční ulici v Kladrubech
15. Smlouvu o dílo č. 290161 uzavřenou mezi městem Kladruby a AR okenní technika s.r.o.
Vrhaveč na dodávku a montáž plastových oken v domě čp. 86 na náměstí Republiky
v Kladrubech za cenu 166.612,- Kč vč. DPH
16. Vyřazení inventáře z kabinetů ZŠ Kladruby
17. Rozpočtové opatření ZŠ Kladruby č. 2/2009 (příloha č. 3)
18. Pronájem nemovitosti čp. 36 v Milevě za účelem zřízení bazaru - nábytek, elektronika
apod. p. Janě Múčkové, Kladruby 408, za nájemné 700,- Kč měsíčně, do doby realizace
prodeje předmětné nemovitosti, výpovědní lhůta 14 dní bez nároku na jakékoli odškodnění
19. Zařazení žádosti o byt v čp. 86 v Kladrubech p. Kamila Petráně a Renaty Petráňové
Bohadlové do seznamu žadatelů o byt (byt po manž. Petráňových)
20. Zařazení žádosti o byt v čp. 356 v Zadní ulici v Kladrubech p. Lucie Jozové do seznamu
žadatelů o byt (byt po p. Anně Svobodové – Schippmann)
21. Doporučení komise služeb a dopravy na přidělení bytu č.2 v čp.403 v Revoluční ulici
v Kladrubech (byt po Jaroslavu Kováčovi) p. Rypové, Stříbrská 306, Kladruby
22. Připojení místnosti v čp. 6 v Husově ulici v Kladrubech – nájemce p. Josef Daněk k el.
proudu s tím, že nájemní smlouva bude prodloužena pouze do 31.12.2009 a po úhradě
dlužného nájmu dále do 31.12.2010

III. Rada města

nemá

námitek :

1. K žádosti o stanovisko pro fi Zikostav s.r.o. – vedení elektrické přípojky přes pozemky p.p.č.
47/1 a 47/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, které jsou ve vlastnictví města – pozemky u garáže v MŠ
s tím, že nebude porušena betonová deska před garáží a dále pozemky budou uvedeny
do původního stavu včetně zatravnění, dále upozornění na vedení kanalizace

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a Ing. Romanem Reiserem,
Čerňovice na zajištění a zpracování potřebné dokumentace k podání žádosti o finanční dotaci
z ROP Jihozápad, prioritní osy 2, oblast podpory 2.3 – projektu „Bezbariérové propojení
kláštera se středem města včetně revitalizace veřejného prostranství“ ve výši 88.500,- Kč bez
DPH

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil – místostarosta

Dne: 2.12.2009

