Zasedání rady města
Číslo:
59/2009
Datum: 30.07.2009
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí

:

1. Sdělení Pozemkového úřadu Tachov o zařazení provedení pozemkových úprav v k.ú.
Kladruby u Stříbra do plánu pozemkových úprav s termínem zahájení prací v roce
2010 (vše za předpokladu získání odpovídajících finanční prostředků na tuto akci)
2. Oznámení o provádění udržovacích prací – p. Jiří Palma, Zadní 124, Kladruby
- bude provádět opatření u RD čp. 124 v Zadní ulici v Kladrubech z důvodu odvodu
vlhkosti štítu
- práce budou prováděny na veřejném prostranství
- výkop o hloubce 50-60 cm, šířka 25-30 cm, fólie, beton, okolní pozemek bude uveden
do původního stavu, výkopkem bude urovnám vlastní pozemek
Rada města požaduje stanovisko komise rozvoje města
3. Žádost p. Blažka, Holostřevy o uzavření dodatku k pozemkové nájemní smlouvě – pronájem
dalších pozemků v k.ú. Brod a k.ú. Benešovice s tím, že žádá upřesnění požadovaného
pozemku

II. Rada města

schvaluje :

1. Jednostranné zvýšení nájemného v roce 2010, na základě zákona č. 107/2006 Sb. o
jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č.40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb. a také z údajů
sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb. - nájemné - 25,45 Kč/m2
2. Přidělení bytu č. 1 v 2. patře domu čp.36 na Náměstí Republiky, Kladruby p. Jindřichu
Blábolovi, Kladruby 266, nyní bytem ubytovna Husova 6
3. Přidělení bytu č. 5 v domě čp. 403 v Revoluční ulici v Kladrubech p. Pavlu Řezáčovi,
Kladruby 266
4. Prodloužení výpovědní lhůty na pronájem NP stavebního dvora v Kladrubech firmě UW
Bohemia Kladruby, a to do 30.9.2009 za stávajících podmínek s tím, že v případě zájmu
jiného nájemce je firma povinna do týdne od oznámení vyklidit prostory
5. Poskytnutí finančního příspěvku TJ Baník Stříbro na konání Výrovského triatlonu, ve výši
1.000,- Kč
6. Vypnutí el.energie do bytu p. J. Daňka, Husova 6, Kladruby z důvodu minimalizování
nákladů na provoz bytu a zvyšování se dluhů
7. Zařazení žádosti o byt p. Marie Rezkové, Školní 1330, Tachov (byt 2+1 ) do seznamu
žadatelů s tím, že budou upřednostněni místní žadatelé
8. Zařazení žádosti o byt p. Romany Nanárové, TP Tuněchody, nyní Ostromeč 19, Horšovský
Týn do seznamu žadatelů o byt
9. Zařazení žádosti o byt p. Václava Matouška, Líně, Vodárenská 479 do seznamu
žadatelů s tím, že budou upřednostněni místní žadatelé
10. Zařazení žádosti o byt p. Jaroslavy Frošové, Moravský Beroun, Nové Valteřice 74,. okr.
Olomouc do seznamu žadatelů s tím, že budou upřednostněni místní žadatelé
11. Uzavření smluv o nájmu pozemků, které město převzalo od PF ČR – upřesnění a
změny:
a. s p. Bohumilem Martínkem neuzavírat žádnou smlouvu o pronájmu, neboť
pozemek, který užívá zůstal ve vlastnictví PF ČR
b. s p. Marií Šimanovou, Kladruby, neuzavírat žádnou smlouvu o pronájmu, neboť
pozemek, který užívá zůstal ve vlastnictví PF ČR

c. s p. Václavem Nedvědem, Kladruby, neuzavírat smlouvu na část p.pč. 202/1 v k.ú.
Kladruby u Stříbra – pozemek zůstal ve vl. PF ČR
d. s fi. ZEVYP na p.p.č. 580/86 (pův. 580/1) Kladruby neuzavírat smlouvu z důvodu
již zpracovávaného projektu na výstavbu RD (pole nad Jílovou ulicí)
e. na základě požadavku nauzavírat smlouvu s p. Vítězslavem Budínem, ale smlouvu
uzavřít s p. Petrem Kadlecem , Kladruby, se kterým se společně dohodli na
přenechání nájmu pozemku
12. Odprodej staré plechové čekárny, která byla umístěna v Lázu u májky sl. Petře
Sušické, Láz 14, vlastní přemístění, kupní cena 100,-Kč
13. Objednání pořadu Cyklotoulky – natáčení v Kladrubech za cenu do 15.000,-Kč
14. Žádost P.Paucha o souhlas k připojení satelitu na dům čp. 36 s tím, že požaduje využití
anténního sloupu, v případě jiného řešení kontaktovat radu města
15. Žádost M.Šmídové - Restaurace U Koruny k provedení některých změn a prací v restauraci
U Koruny v Kladrubech
- Rada města schvaluje umístění dvou výherních hracích automatů do restaurace U Koruny
- Rada města schvaluje zpracovaní projektu a vypočítání nákladů na požadovanou
přestavbu podílového měření
- Rada města schvaluje umístění dodatkové tabulky na parkoviště před restaurací U Koruny
- Reklamní tabule při příjezdu do města Kladruby nejsou majetkem města, proto případné
přepsání chybných informací si musí zprostředkovat a zaplatit žadatel
- Rada města schvaluje stavbu pergoly, ale požaduje zákres konkrétního umístění
16. Uspořádání výstavy drobného zvířectva ZO ČSCH v Kladrubech při pouti v Kladrubech ve
dnech 15. 16.8.2009
17. Poskytnutí pozemku ZO ČSCH v Kladrubech na výstavu drobného zvířectva konané
v Kladrubech ve dnech 15. 16.8.2009, a to na zahradě bývalého „Sulanova statku“
18. Ukončení nájemní smlouvy p. Zdeňku Kováčovi v domě čp. 401 v Revoluční ulici
v Kladrubech do 31.8.2009 z důvodu porušení nájemní smlouvy. Jmenovaný skutečně byt
neužívá, ale pouze jeho dcera, kterou však do bytu nenahlásil, čímž porušil ustanovení
nájemní smlouvy č. V/4
19. Žádost p. J. Waltra o umístění orientační tabule na plot u dílen ZŠ Kladruby s odkazem
na prodejnu potravin v DPS s tím, že tabule bude zhotovena na náklady žadatele, cena
pronájmu 100,- Kč/rok
20. Poskytnutí propagačních materiálů - 70 ks černých knih, 70 ks, pohlednic s motivem Lázu a
výrobu 70 ks skleniček s motivem kapličky Láz + nápis v hodnotě 2.740,- Kč + DPH na
Setkání rodáků obce Láz dne 15.8.2009
21. Výsledek poptávkového řízení a smlouvu s dodavatelem stavby na výstavbu sociálního
zařízení ve třetím oddělení MŠ Kladruby, vítězem se stala firma Tazata Stříbro
22. Doplnění místního rozhlasu o hnízdo na křižovatce směr Milevo, a 2 ks hnízd do obce Láz

III. Rada města

neschvaluje :

1. Poskytnutí finančního příspěvku Poliklinice Tachov na zajišťování LSPP (příspěvek jsme
nikdy neposkytovali)
2. Žádost p. Martiny Šmídové o snížení nájemného v restauraci U Koruny v Kladrubech

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit uzavření smlouvy o obstarání propagace a reklamy mezi městem Kladruby a
VAK K.V:na částku 10.000 Kč jako příspěvek na hudební festival Kladrubské léto
2. ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi městem Kladruby a ČEZ
Distribuce a.s, na akci - přípojka pro ČOV Kladruby, dotčené pozemky – st.p.č. 382, p.p.č.
1967/1,5,6,7,8, 1992/1, 2060/4, 1991/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra, jednorázová platba za
věcné břemeno 1.011,-Kč

3. ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi městem Kladruby a ČEZ
Distribuce a.s.na akci - přípojka pro ČOV Kladruby, dotčené pozemky – p.p.č. 2060/2 v k.ú.
Kladruby u Stříbra, jednorázová platba za věcné břemeno 500,-Kč
4. ZM schválit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE –120003507/001 uzavíranou mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce a.s, jedná se o pozemky
p.p.č. 27/1, 32/4,176/6,2009/2,2009/4,2063/3,2063/5 v k.ú, Kladruby u Stříbra – akce
přeložení NN Stříbrská ul. Kladruby, cena věcného břemene 1.100,-Kč
5. ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-00003357/8 + IV-12-00003357/9
+ IV-12-00003357/10 + IV-12-00003357/11 + IV-12-00003357/16 + IV-12-00003357/19 +
IV-12-00003357/20 uzavíranou mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce a.s., jedná se o el.
vedení od nového transformátoru k novým bytovkám- p.p.č. 95,102/4,2002/1,2002/7
2007/1,2007/2,2008/3, 2202, 610/68 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra
6. ZM schválit žádost manž. Pirnerových, Plzeň o zřízení věcného břemene na pozemek města
č. 1476/4 v k.ú. Brod z důvodu užívání uvedeného pozemku k vývozu jímky umístěné na
pozemku č. 1476/3 (pozemek manž. Pirnerových)
7. ZM schválit návrh p. Blanky Krýslové, městské kronikářky na pojmenování nové ulice v
Kladrubech podle Rudolfa Kohna.
Rada města doporučuje ZM pojmenovat ulici v místě bývalého bydliště p. Kohna, tzn.
bývalá Snaha, Ponny farm, atd.

V. Rada města

nedoporučuje :

1. ZM schválit návrh na zahrnutí změn do ÚP města Kladruby :
- žádost p. Ing. Vladimír Hesse, Nerudova 1124/7, Plzeň o změnu územního plánu obce
Kladruby v k.ú. Pozorka, p.p.č. 83/18, 101/13, 101/14 – pro účely výrobního území
2. ZM schválit žádost p. V.Konáše, Stříbro o směnu pozemků dle nákresu v GP č. 108-0409/97
– p.č. 1476/2 v k.ú.Brod a povolení umístění el. pilíře na pozemku města, RM požaduje jeho
přemístění na hranici pozemku p. Konáše

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Jaroslav Pospíšil - místostarosta města

Dne: 30.7.2009

