Zasedání rady města
Číslo:
58/2009
Datum: 24.06.2009
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí

:

Informaci o plnění rozpočtu města Kladruby k 31.5.2009
Informaci o postupu v soutěži „Strom života“ – přihlášený památný dub u kláštera – postup
mezi 12 finálových stromů v ČR
3. Vysvětlení ředitelky MŠ Kladruby, že zvýšení počtu dětí v MŠ nebude mít vliv na újmu
kvality výchovně vzdělávací práce školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany
zdraví dětí
4. Informaci o umožnění výkonu institutu „veřejné služby“ dle §18 písm a) o hmotné nouzi,
tzn. umožnění výkonu práce v rámci TC
1.
2.

II. Rada města

schvaluje :

1. Poskytnutí propagačních materiálů + knihy o Kladrubech členům komise „Strom života“
2. Vyřazení inventáře z majetku města – Telefonní ústředna T line EXT2 – 24.621,80 Kč,
rozhlasová ústředna – 45.000,- Kč
3. Účetní závěrku Kladrubských lesů s.r.o. za rok 2008
4. Rozdělení hospodářského výsledku KL s.r.o. za rok 2008 – částka 6.931,80 Kč :
- přeúčtování ve prospěch nerozděleného zisku minulých let – 6.931,80 Kč
5. Uzavření MŠ v Kladrubech v době hlavních prázdnin, a to od 20.7. do 21.8.2009
6. Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Kladruby pro školní rok 2009/2010 dle platných zákonů
7. Vyplacení odměny ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové za 1.pololetí
8. Vyplacení odměny ředitelce ZŠ Kladruby p. Ivetě Svobodové za 1.pololetí
9. Nabídku firmy Kácení rizikových stromů, Karel Jukl, Skviřín k ošetření zdravotním řezem
4 ks stromů – lípy na hřbitově, lípy a javoru za nákupním střediskem a lípy u kabin
fotbalového hřiště v ceně 7.715,- Kč

III. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 1/2009 ze dne 24.6.2009
2. ZM schválit uzavření smluv na přijetí sponzorských darů a dotací na kulturní akce :
a/ Kladrubské léto 2009 :
- Plzeňský kraj z grantového programu v oblasti kultury – 30.000,- Kč
- Chodovar spol. s r.o. Chodová Planá – 5.000,- Kč
- JUDr. Dominika Kolowrat-Krakovská – 5.000,- Kč
- Kermi Stříbro – 15.000,- Kč
b/ Divadelní rok 2009 :
- Plzeňský kraj z grantového programu v oblasti kultury – 20.000,- Kč
c/ Ahoj prázdniny
- ZO OS KOVO Stříbro – 2.000,- Kč
3. ZM schválit odprodej bytu č.1 v domě čp.260 v Milevské ulici v Kladrubech za cenu
stanovenou znaleckým posudkem č. 1139/16/2009 – nejnižší podání cena tržní 800.000,-Kč,
v případě více žadatelů rozhoduje nejvyšší podání. Žádosti je možné podávat nejpozději do
17.8. 2009 do 15,30 hod

4. ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 1/2009 o stanovení koeficientu
pro výpočet daně z nemovitosti s platností od 1.8.2009 a účinností od 1.1.2010
5. ZM schválit návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Kladruby a firmou
Ekodepon s.r.o. Černošín na pozemky města v k.ú. Kladruby u Stříbra – p.p.č. 1686/10 (103
m3), část 1720 (7000 m2), 1740/16 (283 m2), 1740/17 (26 m2), 1740/18 (413 m2), 1740/20
(546 m2) a část 1740/12 (cca 300 m2). Cena bude stanovena na základě znaleckého
posudku, k této ceně bude připočtena DPH

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 24.6.2009

