Zasedání rady města
Číslo:
85/2010
Datum: 11.08.2010
Usnesení:
I.

Rada města

bere

na

vědomí

:

1. Navýšení platového stupně ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové dle zákona
2. Žádost V. Mušky, Tachov o pronájem části p.p.č. 726/1 v k.ú. Vrbice s tím, že RM
doporučuje rozhodnout po místním šetření
3. Náměty paní Ulrichové z DPS Kladruby s tím, že s některými z jejích námětů jej již počítáno
4. Závěrečnou zprávu o ošetření zeleně v Kladrubech a Milevě ze dne 29.7.2010 provedené
firmou Péče o zeleň a rizikové kácení

II. Rada města

schvaluje

:

1. Přidělení bytu 2+KK v Revoluční ulici čp. 406 v Kladrubech dle pořadníku (byt po
p.Fišerové) žadatelům v tomto pořadí – M.Oberaitrová, V.Olahová
2. Pronájem nebytových prostor – 1 místnosti v suterénu domu čp. 298 ve Hřbitovní ulici
v Kladrubech p. J.Mautvicovi, Kladruby 298 od 1.9.2010 do doby trvání nájmu bytu, za cenu
215,-Kč měsíčně
3. Poskytnutí propagačního materiálu do tomboly na akci Ahoj prázdniny :
- 30 ks mapa Kladruby, 10 ks kniha černá o Kladrubech, 50 ks pohled
4. Uzavření smlouvy o nevýhradním zprostředkování pronájmu nemovitostí č. MK 43-2010 mezi
městem Kladruby a spol. Razka s.r.o. Tachov na pronájem čp. 353 na st.p. 585 v k.ú. Kladruby
(stavební dvůr) za cenu 100% vč. DPH z prvního měsíčního nájmu (cena nájmu 20.000,- Kč +
energie)
5. Pronájem prodejny DPS v Kladrubech p. Marcele Říhové, Kladruby za stejných podmínek
6. Žádost J. Bechery, Kladruby, Hřbitovní 298 o vydání stanoviska k záměru zasklení balkónu
s tím, že stavba musí být v koordinaci s úpravou fasády domu čp. 298
7. Opravu komunikace za KD Kladruby firmou Zikostav s.r.o. Kladruby v hodnotě 14.000,- Kč
8. Opravu komunikace Stříbrská ulice Kladruby (za poštou) firmou Zikostav s.r.o. Kladruby
v hodnotě 27.451,- Kč
9. Vyřazení vozidla Š Felicia – SPZ – TCC-51-70 z inventáře města Kladruby
10. Nabídku firmy Belas JS s.r.o. k provedení hydroizolace ve sklepech školní kuchyně ZŠ
Kladruby za cenu 130.000,- Kč

III. Rada města

nemá

námitek :

1. K výstavbě zahradního domku dle nákresu na p.č. 1957/9 v k.ú. Kladruby – majitel – Václav
Stahl, Kladruby, Okružní 379

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 11.8.2010

