Zasedání rady města
Číslo:
65/2009
Datum: 21.10.2009
Usnesení:

I. Rada města
1.

Výroční zprávu Základní školy Kladruby za školní rok 2008/2009

II. Rada města

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

bere na vědomí :

schvaluje :

Vybavení bytu č.1 v domě čp. 298 Hřbitovní ulici – nová kuchyňská linka se sporákem a
troubou, nové lino do kuchyně a chodby, oprava elektroinstalace. Předpokládané náklady cca
50.000 Kč
Prodloužení pozemkové nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.p.č. 1057/6 v k.ú. Brod u
Stříbra p. Janě Říhové, Praha 9 na dobu 5 let za stejných podmínek
Zařazení žádosti o byt p. Petra Curzydla, Zhoř 63 do seznamu žadatelů o byt
Příkaz ředitelky MŠ Kladruby k provedení inventarizace majetku k 31.12.2009
Poskytnutí propagačních materiálů do Brna na vyhodnocení Strom roku 2009
Zákonné navýšení platu ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové
Návrh na změnu jízdního řádu linky č. 490 350 Stříbro - Zhoř, kdy nyní autobus vyjede ze
Zhoře ve 4,50 hodin, přijede do Kladrub v 5,14 hod. Zde autobus končí a cestující musí
přesednout na jiný spoj (z Kostelce). Druhý problém odjezd z Kladrub v 6,30 směr Zhoř.
Návrh - první spoj prodloužit až do Stříbra a tudíž i druhý spoj výjezd ze Stříbra v 6,20
hodin a poté návaznost na stávající jízdní řád
Uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje bytů v čp. 260 a 296 s realitní kanceláří
RAZKA. Do doby realizace prodeje případně byty zájemcům pronajmout
Přidělení bytu č. 2 v domě čp. 404 v Revoluční ulici v Kladrubech po p. Zd. Kováčovi p.
Vladislavě Kratochvílové, Kladruby
Umístění informační tabule města Stříbra – městská památková zóna na pozemku č. 1643/4
v k.ú. Kladruby u Stříbra

III. Rada města

souhlasí :

1. S řešením vjezdu k RD p. Kurše v Husově ulici v Kladrubech, a to odkoupením pozemku
st.p.č. 297/2 v k.ú. Kladruby od p. Karla Meda a s tím, že bude zpracován projekt na
rekonstrukci této komunikace a budou zde vytvořena dvě až tři parkovací místa a bude
znemožněno parkování před vjezdy do nemovitostí pana Kurše a p. Meda

IV. Rada města

neschvaluje :

1. Žádost p. Jiřího Kurše, Kladruby o odprodej části pozemku p.p.č. 186/2 v k.ú. Pozorka u
Kladrub za účelem zřízení vjezdu ke svému RD, a to z důvodu dohody s p. K. Medem

V. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského
kraje na Podporu rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2009 na
vytvoření mapy města a plánu města. Plzeňský kraj poskytuje finanční prostředky ve výši
50.000 Kč.
2. ZM schválit jako přísedící u Okresního soudu v Tachově p. Hanu Hermanovou, nar.
18.8.1950, bytem Kladruby, Hřbitovní 299 na další funkční období 4 let

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 21.10.2009

