Zasedání rady města
Číslo:
50/2009
Datum: 11.02.2009
Usnesení:
I.

Rada města

bere

na

vědomí :

1. Nabídku pozemků PF ČR podle § 7 zák.č. 95/1999 Sb. v k.ú. Brod u Stříbra p.p.č. 140 a
v k.ú. Tuněchody u Stříbra p.p.č. 1443.

II.

Rada města

schvaluje :

1. Vyhlášení zápisu dětí do Mateřské školy v Kladrubech na den 18.3.2009
2. Podání výpovědi z nájmu bytu p. Anně Svobodové, Zadní 356, Kladruby a podání návrhu
Okresnímu soudu v Tachově na zaplacení dlužné částky nájemného a služeb, které A.
Svobodová městu dluží k datu 31.1.2009
3. Podání návrhu Okresnímu soudu v Tachově na Romana Michalčíka, Kladruby na zaplacení
dlužné částky nájemného – dluh k 27.11.2008, kdy předal byt
4. Podání návrhu Okresnímu soudu v Tachově na Helenu Laubrovou, Kladruby na zaplacení
dlužné částky nájemného – dluh k 31.12.2008, kdy předala byt
5. Uzavření dohody s PF ČR o poskytnutí peněžité náhrady jč. F 394/31 za nevykryté
postoupené nároky, které jsou přepočteny na přídělovou hodnotu z původního rozhodnutí ,
částka 4.373,10 Kč (původní nevykryté pohledávky, které mělo město nakoupené v částce
141.888,80 Kč)
6. Návrh finančního výboru na poskytnutí finančních příspěvků zájmovým organizacím na rok
2009 dle přiloženého seznamu (příloha č. 1)
7. Poskytnutí příspěvku p. Tomáši Jašovi, Kladruby formou finančního daru s tím, že
bude účelově vázán na sportovní vybavení

III. Rada města

neschvaluje :

1. Žádost p. Marty Rolincové, 17. listopadu 472, Klášterec nad Ohří o přidělení bytu o
velikosti 1+1 v DPS Kladruby její matce p. Rötlichové – výměna bytu s p. Fišerovou.
2. Žádost farní rady o poskytnutí příspěvku na zřízení sociálního zařízení v budově fary
s tím, že město se chce podílet na obnově budovy, ale pouze v případě zpracování
komplexního projektu za účelem získání dotace

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit plán činnosti a kontrol finančního výboru ZM Kladruby na rok 2009
2. ZM schválit výši odměn poskytovanou členům ZM Kladruby dle nař. vlády ČR č. 37/2003
Sb. ve znění nař. vlády č. 20/2009 Sb. ze dne 5.1.2009 (příloha č. 2)
3. ZM schválit podání žádostí o grant Plzeňského kraje :
- z oblasti kultury – projekt Divadelní rok 2009 - 44.000,- Kč
- z oblasti kultury – projekt Kladrubské léto 2009 - 120.000,- Kč
4. ZM schválit podání žádosti na KÚ PK o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova ve
výši 500.000,- Kč na akci - Stavební úpravy Revoluční ulice v Kladrubech
5. ZM schválit odprodej pozemků manž. Pirnerovým, bytem Baarova 7, Plzeň a to dle
skutečného zaměření hranic (dle usnesení ZM ze dne 29.05.2008)

předmět prodeje: - p.p.č. 1582/23 o výměře 20 m2 (vytvořena GP č. 151-496/20), p.p.č.
1506/39 o výměře 74 m2 (vytvořena GP -„- ), p.p.č. 1476/5 o výměře 95 m2. Cena 200,-Kč/
1m2, cena celkem 37.800,-Kč (celkem 189 m2) + náklady spojené s prodejem – GP
7.259,-Kč + 500,-Kč vklad do KN

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 11.2.2009

