Zasedání rady města
Číslo:
56/2009
Datum: 20.05.2009
Usnesení:
I.

Rada města
1.
2.
3.

4.
5.
6.

bere na

vědomí :

Informaci p. Škorvánkové, že ode dne 1.6.2009 se stane město Kladruby ze zákona plátcem
DPH
Informaci starostky města o podané stížnosti občanů z Tuněchod na hospodaření zemědělce
Ing. Valenty
Uzavření smluv o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Kladruby a Pozorka mezi městem
Kladruby a PF ČR
- Pozorka p.p.č. 241/3
- Kladruby, p.p.č. 200/13, 202/36, 580/86, 1953/75, 1953/101, 1953/102, 1953/103,
1953/104, 1953/107, 1962, 610/69, 202/7
Obeslání přihlášky o přidělení bytu v novostavbě v Revoluční ulici v Kladrubech p. Zdeňku
Kováčovi, Brod 62
Obeslání přihlášky o přidělení bytu v novostavbě v Revoluční ulici v Kladrubech p. Pavlíně
Kořinské (roz. Sládkové), Milevská 235, Kladruby
Žádost p. Josefa Blažka, Holostřevy – soukromý zemědělec, o pronájem p.p.č. 1659 v k.ú.
Brod u Stříbra a p.p.č. 2307/1 v k.ú. Benešovice s tím, že po provedeném místním šetření
bude žádost dále řešena

II. Rada města

schvaluje :

1. Úplatu za vzdělávání v MŠ Kladruby pro školní rok 2009/2010 ve výši 430,- Kč (současná
platba 400,- Kč/měsíc, skutečné náklady 537,- Kč/1 dítě/měsíc)
2. Spisový a skartační řád města Kladruby platný ode dne 21.5.2009
3. Poskytnutí finančního příspěvku na ceny pro MS Výrov na pořádání dětského dne v Brodu ve
výši 3.000,- Kč
4. Uzavření pozemkové nájemní smlouvy o pronájmu p.p.č. 1655 o výměře 2609 m2 a p.p.č.
22/2 o výměře 294 m2 v k.ú. Milevo s Kateřinou Veselou, Milevo 33 za účelem zřízení
pastviny. Pronájem na dobu od 1.5.2009 do 31.12.2011, výměra 294 m2 a 2609 m2, celkem
2903 m2, roční nájemné 0,30 Kč/ 1 m2/ 1 rok – tzn. roční nájem 870,-Kč (druhý žadatel o
pozemek na výzvu nereagoval)
5. Zařazení žádosti manželů Františka a Rozálie Abrahámových, Nedražice 67 do seznamu
žadatelů o byt v DPS
6. Zařazení žádosti manželů Marie a Jana Dusíkových, Stříbrská 309, Kladruby do seznamu
žadatelů o byt v DPS
7. Zařazení žádosti o byt p. Jiřího Lišky, Natálie Liškové a Jaroslavy Kováčové, trvale bytem
Brod u Stříbra 62, nyní na ubytovně ve Stříbře do seznamu žadatelů o byt
8. Ukončení nájemní smlouvy o nájmu bytu v DPS v Kladrubech p. Rebetové a přidělení bytu
dle seznamu žadatelů – upřednostnění občana z Kladrub – přidělení bytu č. 8 p. Emilie
Králová, Zadní 343, Kladruby
9. Postup při prodeji bytu v domě čp. 296 v Kladrubech, původní nájemce p. Laubrová
- nabídku obálkovou metodou, nejnižší podání 540.000,-Kč, uveřejnit v periodikách a na
internetu
10. Ukončení platnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor stavebního dvora firmě UW –
Bohemia spol. s r.o. – výpověď nájmu nebytových prostor k 31.07.2009
11. Objednání 3 ks nádob na tříděný odpad s umístěním k 32 b.j. v Revoluční ul. v Kladrubech
(papír, sklo, plast)

12. Zaslání závazné nabídky na byt v nové výstavbě 32 bj. Revoluční ul. Kladruby těmto žadatelů
o přidělení bytu :
- p. Jakub Zwaschka, Zbůch 371, nyní Sadová 320, Kladruby
- p. Martina Demeterová, Kostelní 265, Kladruby
- sl. Michaela Valová, Kostelní 265, Kladruby
16. Ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy s p. Leitlem a uzavření nové pozemkové
nájemní smlouvy s p. Hanou Kratochvílovou, Milevská 260, Kladruby, část p.p.č. 1643/4
Kladruby u Stříbra - výměra 200 m2, roční nájemné 60,-Kč - zahrádka u hřbitova
17. Zařazení žádosti p. Martiny Demeterové, Kladruby 265 do seznamu žadatelů o přidělení
pozemku na zahrádku
18. Návrh na přidělení bytů v nové výstavbě 32 bj. Kladruby - příloha
19. Výběrové řízení na odprodej pozemku p.p.č. 1475/15 o výměře 411 m2 a 1475/16 o výměře
75 m2 (věcné břemeno vodovodu) v k.ú. Brod – Výrov. Nejnižší podání 200,- Kč/m2.
Byly podány 3 žádosti – 1. – manž. Zelenkovi, Plzeň
2. – p. V.Horáková, Krukanice
3. – p. Milan Hetzer. Křimice
Vítězem výběrového řízení se stavá p. V.Horáková s nabídkou 311,- Kč/m2
20. Přemístění pobočky ZUŠ Stříbro z objektu MŠ Kladruby do budovy ZŠ Kladruby od
1.9.2009
21. Smlouvu o dílo č. 4/2009 uzavíranou mezi městem Kladruby a Ing. Jiřím Pangrácem,
projektování dopravních a pozemních staveb, Plzeň na výkon autorského dozoru při realizaci
akce – Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby-sever za cenu 40.000,- Kč bez DPH

III. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit výsledek hospodaření ZŠ Kladruby za rok 2008 – celkový výsledek 0,0 Kč

IV. Rada města

odvolává :

1. Z funkce prokuristy firmy Kladrubské lesy s.r.o. p. Ing. Ladislava Zabloudila, a to k datu
31.5.2009
2. Z funkce odborného lesního hospodáře p. Ing. Ladislava Zabloudila, a to k datu 31.5.2009

V. Rada města

ustanovuje :

1. Od 1.6.2009 na místo prokuristy firmy Kladrubské lesy s.r.o. p. Zdeňka Lišku
2. Od 1.6.2009 na místo odborného lesního hospodáře firmy Kladrubské lesy s.r.o. p. Josefa
Buriana

VI. Rada města
9/2009

ukládá :

Starostce města
- zajistit nabídku na pronájem NP stavebního dvora v Kladrubech u jakékoli realitní
kanceláře

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 20.5.2009

