Zasedání rady města
Číslo:
49/2009
Datum: 28.01.2009
Usnesení:
I.

Rada města

bere

na

vědomí :

1. Nabídku pozemku PF ČR k náhradním restitucím podle zák.č. 229/1991 Sb. v k.ú. Láz u
Kladrub
2. Seznámení se studií firmy Aufwind Engineering Plzeň na vybudování větrných elektráren
v lokalitě Kladruby –Brod – západ

II. Rada města

schvaluje :

1. Zařazení žádosti p. Emílie Králové, Zadní 343, Kladruby do seznamu o umístění do domu
s pečovatelskou službou
2. Nenavyšování nájemného v budově čp. 85 v Kladrubech o 5%, nájemce p. Sladký - ANTIQA
Kladruby a zachování původní ceny i pro rok 2009
3. Prodloužení platností smluv pro soukromě hospodařící rolníky a stanovení ceny za pronájem
pozemků - 1% z průměrné ceny zemědělských pozemků stanovených vyhláškou č. 412/2008
Sb. (příloha č. 1)
4. Nabídku firmy Belas JS s.r.o. Stříbro na opravu schodů u nákupního střediska v Kladrubech
za smluvní cenu 14.875,- Kč
5. Cenový návrh firmy Belas JS s.r.o. Stříbro na opravu kanálové vpusti na povrchovou vodu
před branou vjezdu do zadního traktu ZŠ Kladruby s tím, že fakturovány budou pouze
skutečné náklady akce. Maximální cena zakázky při celkové výměně vpusti do 19.280,- Kč
6. Žádosti o povolení pokácení stromů :
- 2 ks uschlých bříz před domem p. Šrůta čp. 8 v Lázu
- 8 ks javorů jasanolistých v Kostelní ulici v Kladrubech
- l ks uschlé břízy v zatáčce u propustku v obci Brod
- 1 ks uschlého javoru v Husově ul. v Kladrubech před domem p. Svobody – čp. 3
7. Přidělení 1 místnosti v Husově ulici čp. 6 v Kladrubech p. Jindřichu Blábolovi, bytem
Kladruby, Milevská 266
8. Uzavření nájemní smlouvy SHR ing. Valentovi, na základě jeho žádosti na níže uvedené
pozemky :
- k.ú. Brod u Stříbra - p.p.č. 509, 543, 1290, 1292, 1300, 1100, 1160/12, 1075/1, 1160/13,
1442/11
- k.ú. Tuněchody - p.p.č. 876/16, 1084/3, 1084/4, 1165, 295/18, 295/17, 295/16, 215
Výše nájemného bude stanovena 1% z průměrné ceny zemědělských pozemků
stanovených vyhláškou č. 412/2008 Sb.
Pozemky p.p.č. 505/1 a 505/4 v k.ú. Brod u Stříbra budou uvedeny do původního stavu
(urovnány) a zatravněny. Původně měl tyto pozemky ing. Valenta v nájmu, nyní je již
nechce.
9. Poptávkové řízení na dodávku konvektomatu do kuchyně ŠJ ZŠ Kladruby. Vítězem se stala
firma Marccrab gastro s.r.o. Plzeň

III. Rada města

neschvaluje :

1. Poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Aragonit Karlovy Vary na hudební festival
Souznění
2. Realizaci projektu Nejúspěšnější sportovec roku 2008
3. Žádost Pavla Jamrišky, Kladruby, Náměstí 31 o pronájem místnosti (bývalého baru)
v budově kina – čp. 90 v Kladrubech

IV. Rada města

pověřuje :

1. Starostku města k provedení místního šetření s žadatelem p. Martinem Vaňkem,
Hroznětínská 64, Otovice u Karlových Varů o koupi pozemku v k.ú. Milevo p.p.č. 1655,
vzhledem k velikosti a možnému rozdělení pozemku na dvě parcely a přesné specifikaci
záměru

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 28.1.2009

