Zasedání rady města
Číslo:
87/2010
Datum: 08.09.2010
Usnesení:
I.

Rada města

bere

na

vědomí :

1. Zrušení žádosti p. Marcely Fišerové, Revoluční 406, Kladruby o přidělení bytu v čp. 36 po p.
Šrámkovi
2. Žádost p. Vladimíra Mušky, Bělojarská 1464, Tachov o pronájem části pozemku p.p.č.
726/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra (jedná se o plochu při příjezdové komunikaci a před chatou
žadatele) s tím, že požaduje bližší popis zábran proti parkování a dále nemá námitek
k užívání předmětného pozemku za účelem hřiště s tím, že předmětný pozemek budou moci
k tomuto účelu užívat i ostatní občané chatové oblasti
3. Informaci místostarosty města p. Pospíšila o jednání ohledně stavu pozemku pod domem
manž. Pilvouskových a p. Punčocháře
4. Informaci k pronájmu restaurace U Koruny v Kladrubech

II. Rada města

schvaluje :

1. Výsledek výběrového řízení na akci „Výstavba chodníku Milevská ul. v Kladrubech“ –
vítězem se stala firma Promonasta s.r.o. Plzeň s cenou 1.319.483,20 Kč
2. Cenu vstupného na divadelní představení divadla Semafor „Začalo to akordem“ dne
17.10.2010 v KD Kladruby – 200,- Kč
3. Prodej kalendáře města Kladruby na rok 2011 za cenu 60,- Kč
4. Zařazení žádosti p. Martina Leitla, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení bytu
5. Zařazení žádosti p. Hermíny Olahové, Zhoř 58 do seznamu o přidělení bytu v DPS
6. Zařazení žádosti p. Václava Kožnara, Stříbrská 296, Kladruby do seznamu žadatelů o
přidělení bytu
7. Zařazení žádosti p. Stanislava Arona, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení bytu
8. Zařazení žádosti p. Kateřiny Poljakové, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení bytu
9. Pořadník na přidělení bytu v čp. 36 na náměstí v Kladrubech (byt po p. Šrámkovi) - Tomáš
Palma, Lenka Bogdanská
10. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1057C10/31 uzavřenou
mezi městem Kladruby a PF ČR a RWE Gas Net, s.r.o. – plynová přípojka čp. 30 Pozorka,
město uhradí vlastníku pozemku PF ČR jednorázovou částku za věcné břemeno 564,-Kč
11. Výměnu podlahové krytiny v bytě školníka v budově ZŠ Kladruby od firmy Matějka Stříbro,
za cenu 200,- Kč za m2 s tím, že pokud bude použita dražší krytina rozdíl v ceně zaplatí
nájemce
12. Text a vydání mimořádného čísla zpravodaje – Zhodnocení volebního období 2006 – 2010

III. Rada města

neschvaluje :

1. Pronájem p.p.č. 1579/8 v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov) p. Heitzerovi, Na Štěpánce 455/22,
Plzeň, neboť na předmětný pozemek je již uzavřena nájemní smlouva s jiným nájemcem

2. Přidělení bytu v čp. 36 (byt po p. Šrámkovi) p. Martině Šubrtové, Jakoubkova 97, Stříbro, byt
přidělen žadateli ze správního obvodu města Kladruby

3. Pronájem pozemku ani jiný právní vztah k části p.p.č. 726/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra.

IV. Rada města

nemá

námitek :

1. K předloženému provoznímu řádu Sběrného dvora Kladruby
2. K předložené PD na vrtanou studnu na p.p.č. 1540/7 v k.ú. Brod u Stříbra – Výrov , vlastník
pozemku Miroslav a Pavla Nozarovi, Stříbro.

V. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a Plzeňským krajem o poskytnutí
účelové dotace na projekt „Divadelní rok 2010“ ve výši 10.000,- Kč
2. ZM schválit uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a Plzeňským krajem o poskytnutí
účelové dotace na projekt „Kladrubské léto 2010“ ve výši 15.000,- Kč
3. ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi městem Kladruby a
MBF Czech s.r.o. Praha 8 , věcné břemeno k p.p.č. 79/4 v k.ú. Pozorka u Kladrub z důvodu
uložení přípojky pro fotovoltaickou elektrárnu
4. ZM schválit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0005755/VB 2
k pozemkům p.p.č. 1953/13 a 2063/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra z důvodu uložení zemního
kabelu NN k pozemku p. Špringla k p.p.č. 1953/12 v k.ú. Kladruby u Stříbra , jednorázová
úhrada 1000,-Kč
5. ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003631/001 –
elektrifikace Výrova , jednorázová platba 9500,-Kč
6. ZM schválit odprodej p.p.č. 2002/17 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 63 m2 firmě
PLAVIZ spol. s r.o. Planá, která vlastní přilehlý bytový dům čp. 360 za cenu 50,-Kč/1 m2
7. ZM schválit odkoupení p.p.č. 2226 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 5 m2 od firmy
PLAVIZ spol. s r.o. za cenu 50,-Kč/1m2 - na pozemku je stavba chodníku
8. ZM schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení uzavřené mezi městem Kladruby a RWE Gas Net, s.r.o. Ústí
nad Labem - plynová přípojka Pozorka k RD čp. 30 (p.Růžička), město je prodávajícím,
cena za plynové zařízení 27.000,-Kč
9. ZM schválit pronájem části p.p.č. 1579/8 v k.ú. Brod u Stříbra p. Bohdaně Tarantíkové, bytem
Vejprnice, výměra 15 m2, cena 4,-Kč/m2/rok
10. ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen k p.p.č. 2008/3, 2202/2 a 2202/3
v k.ú. Kladruby u Stříbra a k budovám čp. 403,404,405,406 v Revoluční ul. v Kladrubech
k zřízení, provozování, údržby a oprav vnitřního komunikačního zařízení. Jednorázová úhrada
711,-Kč + DPH dle budoucí smlouvy
11. ZM schválit směnu pozemků a to:
- pozemky ve vlastnictví města Kladruby, které chce ARBOLES servis s.r.o. do vlastnictví:
- p.p.č. 2103 Milevo o výměře 1077 m2
- p.p.č. 2102 Milevo, výměra 5167 m2
- p.p.č. 2106 Milevo , výměra 1866 m2
- p.p.č. 2107 Milevo, výměra 1387 m2
- p.p.č. 2109 Milevo, výměra 261 m2
celková výměra 9758 m2
- směna za pozemek ve vlastnictví ARBOLES servis s.r.o., který bude převeden do vlastnictví
města Kladruby
- část p.p.č. 2005 Milevo, oddělený pozemek GP nově vzniklá p.p.č. 2005/2 v k.ú.
Milevo o výměře 9758 m2
Neboť se jedná o stejné výměry, neřeší se žádné doplatky. Arboles servis uhradí náklady za GP
ve výši 9744,-Kč
12. ZM schválit pronájem části p.p.č. 2008/10 v k.ú. Láz u Kladrub (před čp. 8) za účelem zřízení
předzahrádky s tím, že žadatelka p. Hana Honzíková, Láz 8, předloží souhlas vlastníka domu
čp. 8 v Lázu a dále upřesní, zda pronájem bude i v části vjezdu do nemovitosti. Cena nájmu
0,50 Kč/1m2/1 rok
13. ZM schválit odprodej p.p.č. 70/2 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 2077 m2 za účelem výstavby
RD žadateli p. Jaroslavu Mašátovi, Láz 17 s tím, že v kupní smlouvě bude uvedena podmínka

14.
15.
16.
17.

do 5 let od uzavření kupní smlouvy ukončení výstavby RD – kolaudace. Cena 35,-Kč/1 m2.
Nutno dohodnout se stávajícím nájemcem ukončení platnosti smlouvy
ZM schválit uzavření smlouvy s firmou Promonasta s.r.o. Plzeň na akci „Výstavba chodníku
Milevská ul. v Kladrubech“ za cenu 1.319.483,20 vč. DPH
ZM schválit poskytnutí daru na výstavbu toalet v budově fary ve výši 20.000,- Kč
ZM schválit instalaci směrových světel na osvětlení ploch tabulí v budově ZŠ Kladruby do
částky 37.000,- Kč firmou Česko-bavorská s.r.o. Kladruby
Odkoupení domu čp.68 v Kladrubech v Revoluční ulici, majitel p.Vladimír Šebesta, za cenu
400.000,- Kč

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 8.9.2010

