Zasedání rady města
Číslo:
57/2009
Datum: 10.06.2009
Usnesení:
I.

Rada města

bere

na

vědomí

:

1. Informaci o převzetí bytu č. 7 v domě čp. 36 na nám. Republiky v Kladrubech od sl.
Segíňové ke dni 9.6.2009
2. Neposkytnutí dotace sociálnímu fondu z hospodářského výsledku KL s.r.o. roku 2008
3. Zprávu jednatele KL s.r.o. o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2008
4. Změnu jízdního řádu autobusu Praha – Plzeň – Tachov s platností od 14.06.2009 - nedělní
spoj odjezd z Tachova 17.15 hodin , dosud byl v 17,00 hodin
5. Změnu jízdního řádu u aut. spoje Stříbro – Kladruby – Prostiboř dle našeho požadavku –
spoj č. 7 ze Stříbra bude odjíždět 12,55 hodin , dosud byl odjezd ve 12,40 hodin
6. Přehled o obsazení bytů v nové bytové výstavbě 4x8 b.j. Kladruby – poslední volný byt
2 +kk v čp. 403 – p. Petr Palma byt odmítl
7. Informaci o nákladech čp. 80 - kulturní dům Kladruby
8. Projektová dokumentace VO Brod u Stříbra Výrov - z důvodu vysokých nákladů nebude
akce realizována

II.

Rada města
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

schvaluje :

Inzerci na prodej bytu č. v čp.296 ve Stříbrské ulici v Kladrubech v Tachovském deníku
v pátek 12.6. a středu 17.6.09 v Tachovské Jiskře, součásti středečního vydání TD za cenu
1.592,- Kč
Inzerci na pronájem výrobních prostor- stavebního dvora (haly 2x100 m2 + kanceláře, soc.
zařízení, vhodnou pro drobnou výrobu)- 2x v TD- celém Plzeňsku, vždy v pátek za cenu
4.284 vč. DPH
Cenu vstupenky na divadelní představení Chvilková slabost – Hana Maciuchová + Radek
Brzobohatý v sobotu 19.9.2009 v 19.00 hodin v KD Kladrubech – součást přehlídky –
Divadelní rok, za cenu 1 ks = 200,- Kč. Předprodej od 1.8.2009
Pronájem veřejného prostranství před restaurací U Šéfů v Zadní ulici v Kladrubech p. Josefu
Křenovi, na dobu od 10.6.2009 do 30.9.2009 za účelem umístění stolu a lavice za cenu 2,Kč/m2, tzn. 860,- Kč
Zařazení žádosti p. Romana Gašpara, nyní trvale bytem Staré Sedlište 358, původně Brod u
Stříbra 62 do jiného seznamu žadatelů o byt s tím, že při přidělování bytů budou
upřednostňováni občané ze správního území města Kladruby
Umístění stavby zahradního domku na části p.p.č. 185/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra, nájemce
p. Petr Hinterholzinger
Uzavření smlouvy o zprostředkování a poskytování služeb mezi městem Kladruby a IR
Reality s.r.o. Plzeň ve věci zprostředkování prodeje nemovitosti čp. 36 – prodejna Milevo
- město Kladruby částka 300.000,-Kč, za zprostředkování provize 70.000,-Kč
Zařazení žádosti o pronájem obecního bytu p. Jiřího Jaši, Kladruby, Pozorka 30
do seznamu žadatelů o byt
Pronájem NP – prodejny potravin v DPS p. Josefu Walterovi za stejných podmínek jako
poslední nájemce
Podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod pozemků dle ÚP – jedná se o pozemky v ÚP
určené jako plocha krajinné zeleně, které přímo navazují na plánovanou výstavbu bydlení.
– části p.p.č. 610/1, 580/1, 1953/54, 19953/88,1953/89, 1952/91, 1953/106 vše v k.ú.
Kladruby u Stříbra

11. Předložené nabídky na Upgrate CZECH POINTU - nejvhodnější nabídka p. Ing. Miroslav

Schubert - vhodné i z důvodu provádění pravidelného servisu programů , cena by měla být
kryta dotací
12. Základní škole Kladruby přijmout sponzorské věcné dary jako ceny na soutěž Maglajz
Boulder Cup – Kladrubský expres, a to od firem – Hannah Plzeň, Ehrmann mlékárna Stříbro,
Poštovní spořitelna
13. Přidělení bytů v čp. 36 v Kladrubech :
- Lenka Čápová, Vrbice E31 – 1 místnost po p. Kunzovi
- Josef Chovan, Kladruby 359 – 1 místnost po sl. Segíňové
18. Výsledek poptávkového řízení na opravu stávajícího rozhlasu a zřízení bezdrátového
rozhlasu. Vítězem se stala firma HL Trade s.r.o., Tatiná 80, Třemošná
19. Smlouvu o dílo na realizaci bezdrátového rozhlasu v Kladrubech s firmou HL Trade s.r.o. za
cenu 158.2340,- Kč bez DPH, celkem 188.298,46 s DPH
20. Nabídku firmy Tazata Stříbro na rekonstrukci tenisových kurtů v obci Láz a Brod u Stříbra
ve výši do 108.000,- Kč za kurt. Bez ostatních konstrukcí a prací (obrubníky)

III. Rada města

neschvaluje :

1. Odprodej ani pronájem pozemku části p.p.č. 182/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra p. Robertu
Kaiserovi, Husova 211, jedná se o veřejné prostranství , přes které vede vodovodní řad a telefon
a je zde zatrubněn kanál – potok

IV. Rada města

nemá námitek

:

1. K předloženému návrhu oplocení objektu v k.ú. Brod – Vladimír a Zdeňka Součkovi, Brod u
Stříbra 54

V. Rada města

d oporučuje :

1. ZM schválit celoroční hospodaření města, závěrečný účet města za rok 2008, včetně zprávy
o výsledku hospodaření města Kladruby a příloh č. 1-8 – bez výhrad
2. ZM schválit k žádosti firmy Zikostav s.r.o. o změnu územního plánu u pozemku p.p.č. 50
v k.ú. Kladruby u Stříbra z důvodu budoucí možné výstavby drobných staveb
3. ZM schválit k žádosti p. Petra Kotrlíka, o změnu územního plánu p.p.č. 43/1 v k.ú.
Kladruby z důvodu budoucí možné výstavby drobných staveb
4. ZM schválit smlouvu o věcném břemenu – Okružní ulice , Kladruby z důvodu
rozvodu hlavní sítě telefonu - Telefonica O2 x město Kladruby, pozemky p.p.č.
1957/1,3,29,30,31,32,33 v k.ú. Kladruby u Stříbra

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 10.6.2009

