Zasedání rady města
Číslo:
1/2010
Datum: 10.11.2010
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Informaci p. Květoslavy Černé o zaplacení dluhu nájemného z bytu
2. Informaci o stavu dlužníků v bytech města Kladruby
3. Přidělení bytu v domě čp. 406 v Revoluční ulici v Kladrubech, byt 2+KK s tím, že svoje
rozhodnutí předloží RM komise služeb a dopravy
4. Žádost o snížení nájemného v bytě č.10 v domě čp. 36 v Kladrubech, nájemci Rudolf Hájek,
Radka Kozáková z důvodu nevytopení bytu v topném období. Žádost bude řešena po topné
sezóně
5. Žádost Lucie Prokešové a Martina Besty o odprodej pozemku p.p.č. 158 v k.ú. Kladruby u
Stříbra - jedná se o pozemek, který má v nájmu p. Jamriška, platnost nájemní smlouvy do
31.12.2010 s tím, že bude provedeno místní šetření

II. Rada města
1.
2.
3.
4.
5.

schvaluje :

Výroční zprávu Základní školy Kladruby za rok 2009/2010
Výroční zprávu Mateřské školy Kladruby za rok 2009/2010
Příkaz ředitelky ZŠ Kladruby k provedení inventarizace majetku k 31.12.2010
Příkaz k provedení inventarizace majetku města k 31.12.2010
Seznam osob oprávněných k přijetí prohlášení o uzavření manželství v matričním obvodu
města Kladruby – Mgr. Svatava Štěrbová, Jaroslav Pospíšil, Helena Kunešová
6. Složení komisí rady města Kladruby :
Komise rozvoje města :
- Jan Pospíchal (předseda), Ing. Václav Vachta, Václav Říha, Petr Ganobják
Komise služeb a dopravy :
- Jaroslava Brabcová (předsedkyně), Anna Blažková, Pavel Petráň, Ing. Václav Ocelík,
Jana Stránská
Komise pro mládež, školství a kulturu :
- Blažena Šálová (předsedkyně), Štěpánka Pospíšilová, Pavel Nový, Ing. Martin Čechura
Bohuslava Dusíková
SPOZ :
- Eva Pomyjová (předsedkyně), Lenka Hrachovcová, Marta Ferčáková, Karel Touš
7. Uzavření dohody mezi městem Kladruby a p. Václavem Havránkem, Zadní 127, Kladruby ve
věci provedení zkušební opravy hráze rybníku na p.p.č.372/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra
(pokud rybník zůstane zavodněn nejméně po dobu 6 měsíců, bude následně řešena nájemní
smlouva)
8. Pokácení stromů, vlastník město Kladruby
- 1 ks smrku u vchodu do čp. 263 v Kostelní ulici v Kladrubech, p.p.č. 2173, vlastník město
Kladruby
- 1 ks smrku u vchodu do čp. 261 v Kostelní ulici v Kladrubech, p.p.č. 2173, vlastník město
Kladruby
- 3 ks lípy u fotbalových kabin při vchodu na WC, z důvodu jejich stavu a blízkosti
k občanskému zařízení, p.p.č. 197/11, vlastník město Kladruby
- 1 ks suchého jilmu pod rybníkem v obci Milevo
- 1 ks třešně ptačí u volejbalového hřiště v obci Brod, překážející výstavbě oplocení

9. Změnu v uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kladruby a p. Alešem Nekolou, nájemcem
restaurace U Koruny v Kladrubech, a to v ustanovení týkající se kauce – o vrácení této
kauce si může p. Aleš Nekola písemně požádat po 6 měsících provozu KD s tím, že se vrátí
2/3 kauce, což zn. 20.000,- Kč a v případě nezaplacení nájmu bude vymáhána opětovná kauce
10. Zařazení žádosti sl. Štěpánky Špičkové, Kostelní 263, Kladruby do seznamu žadatelů o byt
11. Prodloužení platnosti pozemkové nájemní smlouvy manželům Pavlisovým, Brod u Stříbra
21, část p.p.č. 1578/5 v k.ú. Brod u Stříbra za stejných podmínek, prodloužení smlouvy do
31.12.2012
12. Prodloužení nájemních smluv v bytech města dle seznamu (příloha č.1)
13. Provedení stavebních úprav v bytě č.7 v domě čp. 36 v Kladrubech, nájemce Petr Palma
(úpravy budou provedeny na vlastní náklady žadatele)
14. Zkrácení životnosti bojlerů v bytech města Kladruby z 10 na 5 let
15. Odkoupení hliníkových panelů topení za cenu šrotu, tzn. 28,- Kč/kg od pana Ing. Junka a
jejich výměnu za prasklé radiátory ve stavebním dvoře
16. Zápis do kroniky města Kladruby za rok 2009

III. Rada města

nemá

námitek :

1. K provedení pokácení 1 ks vrby a 1 ks smrku na p.p.č. 178/8 v k.ú. Kladruby u Stříbra,
pozemek ve vlastnictví žadatele p. Josefa Mašáta, Husova 222, Kladruby

IV. Rada města

neschvaluje :

1. Zařazení žádosti p. Kláry Rötlichové do seznamu žadatelů o byt v DPS Kladruby

V. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit odkoupení p.p.č. 32/39 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 2 m2 za cenu 50,-Kč/1
m2, vlastníci 1/3 ZEVYP, 1/3 p. Junek, a 1/3 p. Eberl , p.p.č. 32/37 o výměře 1 m2 a p.p.č.
32/38 o výměře 1 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra za cenu 50,-Kč/ 1m2, vlastníci ½ ZEVYP a ½
p. Stanislav Eberl
2. ZM schválit odkoupení níže uvedených pozemků od PF ČR
- p.p.č. 1966 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 175 m2
- p.p.č. 202/14 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 1043 m2
- p.p.č. 32/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 450 m2
- p.p.č. 31/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 167 m2
- p.p.č. 1099/2 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 1262 m2
3. ZM schválit podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 241/1 v k.ú.
Pozorka u Kladrub
4. ZM schválit podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod pozemku
- p.p.č. 784/1
- p.p.č. 786/1
- p.p.č. 787/2
- p.p.č. 353/3 vše v k.ú. Vrbice u Stříbra, žádost dle zák.č.569/1991 Sb.o pozemkovém fondu ČR
5. ZM schválit podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod pozemků p.p.č. 31/5, 32/36,
2062/2, 2062/9, 2062/10 v k.ú. Kladruby u Stříbra – pozemky dotčeny stavbou komunikace
Stříbrská ulice, žádost dle zák.č. 569/2010 Sb.
6. ZM schválit podání žádost na PF ČR o změnu pozemku p.p.č. 405/6 a 405/8 v k.ú. Vrbice u
Stříbra z TTP na ostatní plochu, ostatní komunikaci a následné podání žádosti o bezúplatný
převod do vlastnictví města
7. ZM schválit podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod p.p.č. 291 v k.ú. Pozorka u Kladrub

8. ZM schválit podání žádosti na PF ČR o změnu využití pozemku a následné podání žádosti o
bezúplatný převod do vlastnictví města – p.p.č. 179/21 v k.ú. Tuněchody u Stříbra, dosavadní
využití manipulační plocha, požadavek na ostatní komunikaci

VI. Rada města

ukládá :

1/2010
Starostce města Mgr. Štěrbové
uzavřít splátkový kalendář s nájemci bytů p. Turkovou, p. Kadlecem a R. Hájkem v čp. 36 a J.
Jašou z čp. 403 a případně nájemní smlouvy neprodloužit, s p. J. Waterem, V. Olahovou a p.
Fízikovou pokus o smír, případně podání žaloby

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 10.11.2010

