Zasedání rady města
Číslo:
48/2009
Datum: 14.01.2009
Usnesení:
I. Rada města

bere

na

vědomí

:

1. Informaci knihovnice Místní knihovny Kladruby sl. Lenky Bogdanské o činnosti knihovny
v roce 2008
2. Informaci p. Pomyjové o převzetí bytu č. 8 v domě čp. 296 ve Stříbrské ulici v Kladrubech od
p. Heleny Laubrové ke dni 13.1.2009
3. Žádost Jany a Antonína Mikešových, Zhoř 58 o přidělení bytu v nové výstavbě bytů
v Revoluční ulici v Kladrubech s tím, že přednostně budou řešeny žadatelé ze správního
obvodu města Kladruby

II. Rada města

schvaluje :

1. Proplacení faktury od firmy OTTO Office Pardubice za dodaný nábytek do kanceláře vedoucí
ŠJ ZŠ Kladruby ve výši 17.134,- Kč
2. Poskytnutí propagačního materiálu – 5 ks kalendářů a 5 ks knih o Kladrubech (černé) jako
ceny do tomboly na níže uvedené plesy :
Kladruby – Učitelský, Myslivecký, Hasičský, Včelařský
Stříbro – Maturitní ples Gymnázia, Majálples Obchodní akademie
Nepomuk – maturitní ples SŠ Oselce
3. Poskytnutí propagačního materiálu na výstavu Regiontour Brno 2009 :
- kniha o Kladrubech (černá) – 25 ks, letáky – Město Kladruby 150 ks, letáky – Kladrubské
léto – 100 ks, pohlednice – Kladruby – 100 ks, skládačka česká – 130 ks, skládačka německá
– 100 ks, samolepky se znakem – 100 ks, kalendáře – 30 ks
4. Prodej bytu č. 8 v domě čp. 296 ve Stříbrské ulici v Kladrubech dle platných podmínek
prodeje bytů města Kladruby schválených ZM
5. Zařazení žádostí o byt do seznamu žadatelů :
- Jiří a Marcela Fišerovi, Láz 7
- Marcela Laubrová, Kladruby, Stříbrská 296
6. Zařazení žádostí o byt v DPS v Kladrubech do seznamu žadatelů :
- František Jambor, Praha Východ, Sluhy (otec p. Hany Schafferové, Kladruby)
- Jarmila Altmanová, Plzeň, Komenského 57
7. Přidělení bytu v DPS v Kladrubech 1 místnost (po p. Pavlíkové) p. Marii Pražákové,
bytem Kladruby 372
8. Vydání povolení p. Evě Horáčkové, Milevo 43 k pokácení 20 ks smrků na p.p.č. 2083 v k.ú.
Milevo a zároveň povoluje provedení vyčištění sousedního pozemku od vrb – zdravotní prořez
9. Návrh řešení veřejného osvětlení v Milevské ulici v Kladrubech před RD čp. 235 s tím, že
dvojramenné svítidlo bude vyměněno za jednoramenné, orientované směrem do ulice
10. Pronájem garáže v bytovém domě čp. 260 v Milevské ulici v Kladrubech p. Haně
Kratochvílové s tím, že nájemní smlouva bude na dobu neurčitou a s tím, že výpověď může
být podána kdykoliv a nájemce je povinen prostor do 14 dnů vyklidit

III. Rada města

neschvaluje :

1. Žádost manž. Pirnerových, Plzeň o pronájem části p.p.č. 1506/10 v k.ú. Brod u Stříbra –
Výrov

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit odvod přídělu ve výši 4% z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků
roku 2008 do sociálního fondu roku 2009 ve výši 121.191,- Kč
2. ZM schválit přijetí daru - p.p.č. 122/13 o výměře 89 m2,p.p.č. 286/3 o výměře 326 m2, p.p.č.
287/7 o výměře 2682 m2 vše v k.ú. Pozorka u Kladrub od p. Marie Kobzové, Černošín a
Věry Pláteníkové, Klatovy
3. ZM schválit podání žádosti o úplatný převod pozemku p.p.č. 527/1 v k.ú. Brod u Stříbra od
PF ČR – na pozemku se nachází jímací studny vodovodu Brod

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 14.1.2009

