Zasedání rady města
Číslo:
88/2010
Datum: 06.10.2010
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Souhlas se záměrem v území k vydání územního souhlasu na stavbu – přístřešek na palivové dřevo
na p.č. 1957/11 v k.ú. Kladruby, vlastník Pavel Ganobják, Kladruby
2. Oznámení MAS Český Západ o výběru nejvýhodnější nabídky ke zhotovení zakázky – PAM 35
Socha sv. Jana Křtitele nad klášterem v Kladrubech, a to akademickou sochařkou a restaurátorkou
Martinou Niubo, Oleško za cenu 6.800,- Kč

II. Rada města

schvaluje :

1. Uzavření dohody mezi městem Kladruby a p. J.Šimkem, pohostinství Brod o úhradě nákladů
vynaložených na čerpání vody ze sklepa 73 kWh za cenu 4,94 kč/ 1 kWh, celkem tedy 360,-Kč
2. Zařazení žádosti o byt p. Slávky Mrňákové, Kladruby, Sadová 289 do seznamu žadatelů o byt
3. Zařazení žádosti o byt v DPS manž. Naděždy a Miloslava Gundackerových, Zhoř E7 do seznamu
žadatelů o byt v DPS
4. Nákup 2 ks nových mrazáků do KD a 1 ks chladící lednice do prodejny DPS od firmy Marccrab
gastro Plzeň (mrazák 240 l - 12.000,- Kč bez DPH, mrazák 120 l – 5.500,- Kč bez DPH,
chladící lednice s prosklenými dveřmi 240 l – 10.000,- Kč bez DPH
5. Vyřazení inventáře ZŠ Kladruby – kabinet TV a matematiky v hodnotě 4.567,20 Kč
6. Přidělení bytu č. 8 v domě čp. 36 na náměstí v Kladrubech (byt po p. Šrámkovi) p. Marcele
Fišerové, Kladruby
7. Přidělení bytu č. 8 v domě čp.406 v Revoluční ulici v Kladrubech (byt po p.Marcele Fišerové) p.
Václavu Kožnarovi
8. Poskytnutí propagačního materiálu na Vánoční ples třídy G7 Gymnázia Stříbro, a to 5
černých knih o Kladrubech, 2 kalendáře, 3 mapy
9. Poskytnutí propagačního materiálu SDH Kladruby na hru Plamen – 11 tašek – černé knihy o
Kladrubech, odznaky, mapy, samolepky
10. Smlouvu uzavřenou mezi obcí Kostelec a městem Kladruby o poskytnutí finančního daru na
zabezpečení dopravy z turistického pochodu Kladrubská desítka dne 28.9.2010 ve výši
1.000,- Kč
11. Použití zůstatku finančních prostředků z projektu Image prospekt ve výši 5.973,06 Kč pro
účely dalšího rozvoje cestovního ruchu na okrese Tachov
12. Poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč p. Josefu Jamriškovi, Kladruby na zakoupení potřeb
a krmení pro nalezeného psa, kterého si ponechá
13. Prodloužení platnosti pozemkové nájemní smlouvy – R. Chvátalová, Plzeň s tím, že smlouva
bude prodloužena až po současném ukončení tj. po 31.12.2010, a to na dobu 2 let za stejných
podmínek
14. Prodloužení platnosti pozemkové nájemní smlouvy – Robert Kaiser, Kladruby s tím, že
smlouva bude prodloužena až po současném ukončení tj. po 31.12.2010, a to na dobu 2 let za
stejných podmínek
15. Provedení odvodnění hřbitova v Kladrubech firmou Belas JS s.r.o. Stříbro za cenu 26.000,Kč
16. Nákup herních prvků z dotace Stříbrského regionu v hodnotě 50.000,-Kč s dotací regionu
30.000,- Kč s tím, že zbylou částku doplatí město (hřiště Láz, Brod popř. Kladruby)

III. Rada města

nemá

námitek :

1. K výstavbě garáže u novostavby rodinného domu na pozemku st.p.č. 50 v k.ú. Tuněchody
pozemek ve vlastnictví žadatele Jana Říhy, bytem Tuněchody 11

IV. Rada města

neschvaluje :

1. Umístění reklamní tabule firmy Susanne Leuchter, s.r.o. Milevo, na pozemek p.p.č. 27/1 v k.ú.
Kladruby u Stříbra (ke křižovatce Stříbrská x náměstí) z důvodu, že na plochu bude
zpracována architektonická studie ozelenění

V. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit plnění rozpočtu města Kladruby k 30.9.2010
2. ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2010
3. ZM schválit pronájem pozemku p.p.č. 179/20 a části p.p.č. 179/10 v k.ú. Tuněchody u Stříbra
o celkové výměře 100m2 p. Miroslavu Matouškovi, Tuněchody 30, výše nájmu 1 Kč/1 m2/1
rok, celkem tedy 100,-Kč ročně
4. ZM schválit odprodej spoluvlastnického podílu ve výši ½ k p.p.č. 185/39 a k p.p.č. 178/39
v k.ú. Kladruby u Stříbra Františku Dlhému, Sadová 290, Kladruby za cenu 50,-Kč / 1 m2,
výměra celkem (222 m2 + 3 m2) : 2 (podíl) = 112,5 m2 x cena 50,-Kč = 5.625,-Kč + náklady
na vklad práva smlouvy
5. ZM schválit provedení hydroizolace u sklepů u ŠJ ZŠ v Kladrubech – firma Belas JS Stříbro
s.r.o. – navýšení ceny o 50.000,- Kč, celková cena 130.000,- Kč (nutné provedení výkopů
okolo sklepů)

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 6.10.2010

