Zasedání rady města
Číslo:
71/2010
Datum: 10.02.2010
Usnesení:
I. Rada města

bere na

vědomí :

1. Nabídku pozemků od PF ČR k náhradním restitucím :
- k.ú. Milevo p.p.č. 937/1
- k.ú. Láz u Kladrub p.p.č. 1425/3

II. Rada města

schvaluje :

1. Vyhlášení zápisu dětí do Mateřské školy v Kladrubech na den 17.3.2010 od 10.oo do 13.oo
hodin
2. Dodatek č. 1/2010 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na
zajištění dopravní obslužnosti v roce 2010. Částka 88.800,-Kč již byla zahrnuta do rozpočtu
letošního roku
3. Závěry komise služeb a dopravy ze dne 1.2.2010 na přidělení bytů dle přílohy č. 1, a to
vždy až po skutečném předání a převzetí bytu
- byt 1+1 v Revoluční ulici čp. 403 v Kladrubech (pořadí nabídek – Eva Krejčová,
Jiří Jaša, Alena Šantorová)
- byt v Milevské ulici čp. 359 v Kladrubech – po p. Liškovi (pořadí nabídek – Pavel Pauch,
Irena Božiková)
- byt v čp. 86 na náměstí Republiky v Kladrubech – po P.Petráňovi (pořadí nabídek – Kamil
Petráň)
4. Závaznou přihlášku na pronájem bytu 1+1 a přidělení tohoto bytu v čp. 403 v Revoluční ulici
v Kladrubech – Jiří Jaša – splňuje podmínky, původní nájemce Lenka Schafferová
5. Městu Kladruby kácení stromů v k.ú. Milevo :
- 1 ks lípy – proti čp. 26 – k rybníku
- 1 ks smrku – u čp. 36 (býv.obchod)
- 1 ks větev vrby - u čp. 36 (býv.obchod)
6. Navrhované změny v jízdním řádu ČSAD u spoje č. 1 a 10 linky 490370 Stříbro-KostelecSkapce (ranní spoj ze Stříbro v 5.35 hod místo v 5.50 a odpolední spoj ze Skapců v 14.15
místo původního času 13.52 hodin)
7. Cenovou nabídku P.Havránka, firma SPARK Elektrotechnika Malechov na projekt na akci
„Osvětlení tříd ZŠ“ do ceny 6.000,- Kč
8. Cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro na zateplení bytového domu
čp. 355 a 356 v Zadní ulici v Kladrubech od Ing. Jana Růžičky, Plzeň za cenu 36.000,- Kč
vč. DPH
9. Zpracování odborného posudku na zateplení bytového domu čp. 355 a 356 v Zadní ulici
v Kladrubech od firmy Plzeňské služby za cenu 24.000,- Kč vč. DPH

III. Rada města

nesouhlasí :

1. S instalací značky – ukazatele cesty pro obchod HIPO firmy Leuchter s.r.o. Milevo
vedle čekárny, velikost značky 100 x 75 cm.
RM navrhuje umístění cedule vedle úřední desky , cena dle odst.2 je 375,-Kč/1 rok

IV. Rada města

ruší :

1. Poptávkové řízení na rekonstrukci bytových domů čp. 355 a 356 v Kladrubech, a to
vzhledem k nízkému podílu dotace

V. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit podání žádosti na KÚ PK o poskytnutí dotace na ekologické projekty v rámci
Plzeňského kraje ve výši 80.000,- Kč na akci – Projekt kompostárny v Kladrubech
2. ZM schválit podání žádosti o grant Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2010 na projekt
Divadelní rok 2010 v požadované výši 50.000,- Kč a projekt Kladrubské léto v požadované
výši 125.000,- Kč
3. ZM schválit odprodej p.p.č. 185/37 v k.ú. Kladruby, a to v podílech tak jako je vlastnictví
bytů – tedy podíl 2374/10000 Václav a Jana Mrňákovi, podíl 1313/10000 Daniel Mrňák,
podíl 1313/10000 Kateřina Mrňáková (nyní Pospíchalová). Cena 50,-Kč/ 1m2
Jedná se o pozemek okolo bytových jednotek, který je přístupem k b.j.
4. ZM schválit návrh ceny za užívání ploch a zařízení obce pro umístění stálé (trvalé) reklamy
(mimo přenosných cedulí) - z 1 m2 velikosti užitého prostoru nebo velikosti cedule roční
poplatek 500,-Kč
5. ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-0000796 mezi městem Kladruby a
ČEZ distribuce - jedná se o p.p.č. 2060/2 k.ú. Kladruby, již byla schvalována smlouva o
budoucí smlouvě o věcném břemenu (Kladruby, Husova ul. – přípojka pro ČOV – vzduch
NN)
6. ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-0000796 mezi městem Kladruby a
ČEZ distribuce - jedná se o p.p.č. 1991/1 k.ú. Kladruby, již byla schvalována smlouva o
budoucí smlouvě o věcném břemenu (Kladruby, Husova ul. – přípojka pro ČOV – vzduch
NN)
7. ZM schválit přijetí sponzorských darů na ples ZŠ Kladruby (viz seznam – příloha č. 1)

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 10.2.2010

