Zasedání rady města
Číslo:
69/2009
Datum: 15.12.2009
Usnesení:
I.

Rada města

bere

na

vědomí :

1. Zprávu Policie ČR – OO Stříbro k vyhodnocení bezpečnostní situace na teritoriu města
Kladruby v roce 2009
2. Žádost o instalaci plynového topení do zubní ordinace ve ZS v Kladrubech s tím, že záležitost
bude řešena na podzim roku 2009 v souvislosti se stavem rozpočtu, projekt bude zpracován
na počátku roku

II. Rada města

schvaluje :

1. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 36 v Kladrubech p. Rudolfu Hájkovi na dobu do
do 31.12.2010 a určuje splátkový kalendář s nejmenší splátkou 500,- Kč měsíčně
2. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 36 v Kladrubech p. Vieře Oláhové na dobu do
31.12.2010 a určuje splátkový kalendář s nejmenší splátkou 500,- Kč měsíčně
3. Poskytnutí 10 ks knih o Kladrubech (černé) sl. Elišce Pomyjové do tomboly na vánočním
plese Gymnázia Stříbro
4. Přidělení bytu č. 2 v domě čp. 403 v Revoluční ulici v Kladrubech p. Jiřině Rypové a
Bohuslavovi Polívkovi, bytem Kladruby, Stříbrská 306
5. Nákup přístřešku pro cyklisty v případě odmítnutí dotace obcí Úlice v ceně do 22.000,- Kč
6. Zabezpečení vchodových dveří a vymalování prostoru společné chodby ve ZS v Kladrubech
7. Nákup svářecího invertoru, příslušenství a úhlové brusky 150 mm v ceně do 12.000,- Kč.

III. Rada města

neschvaluje :

1. Žádost Jany Múčkové, Kladruby 408 o pronájem bytu 3+1 v čp. 296 ve Stříbrské ulici v
Kladrubech s možností pozdějšího odkupu s tím, že bude upřednostněna první podaná žádost

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 3/2009
2. ZM schválit odprodej bytu 3+1 v čp. 296 ve Stříbrské ulici v Kladrubech p. Michalovi
Šimanovi, Kladruby 263 s tím, že cena je konečná

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgra. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 15.12.2009

