Zasedání rady města
Číslo:
73/2010
Datum: 10.03.2010
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí

:

1. Zápis a usnesení z valné hromady honebního společenstva Kladruby- část Vrbice ze dne
11.2.2010
2. Výroční zprávu za rok 2009 o činnosti v oblasti poskytování informací dle §18 zák.č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
3. Informaci starostky města o podané výzvě města Kladruby firmě MBF Czech s.r.o.
k uhrazení smluvní pokuty za pozdní úhradu kupní ceny za pozemek p.č. 101/9 v k.ú.
Pozorka u Kladrub a výzvě k úhradě zvýšených nákladů daně z přidané hodnoty
4. Reklamaci na plíseň v několika bytech v domech čp. 403, 404, 405, 406 v Revoluční ulici
v Kladrubech s tím, že na základě provedených měření teplot a vlhkostí v jednotlivých
bytech nebylo shledáno pochybení v technologii nebo provedení stavby, ale v uvedených
případech dochází k nesprávnému užívání bytů. Z tohoto důvodu nebyla firmou Stafiko stav
s.r.o. reklamace uznána

II. Rada města

schvaluje :

1. Výsledek poptávkového řízení na akci „Kladruby, Stříbrská ul. VO“ s tím, že vítězem řízení
se stala Česko – Bavorská spol. s r.o. Kladruby za cenu 95.176,- Kč bez DPH
2. Žádost Radka a Terezy Lehečkových o povolení k pokácení smrku na p.p.č. 23 v k.ú.
Kladruby u Stříbra z důvodu výstavby RD
3. Žádost firmy ZEVYP s.r.o. Kladruby o povolení k pokácení cca 10 ks osik na pozemku
v areálu VKK Kladruby
4. Pronájem pozemku - části p.p.č. 185/47 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 200 m2 za účelem
zřízení zahrádky sl. Petře Segíňové za nájemné 0,50,-Kč/1 m2, tzn. roční nájemné 100,-Kč,
uzavření nájemní smlouvy od 1.4.2010 do 31.12.2013
5. Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu u MŠ a ZŠ Kladruby s účinností od 1.1.2010
6. Vyhodnocení a novou kalkulaci ceny za provoz vodovodu v Brodu a Tuněchodech skutečnost roku 2009 - 154 081,09 Kč, plán na rok 2010 - 157 142,70 Kč,
cena vody pro občany 15,-Kč/1 m3
7. Pořadník na uvolněný byt v DPS (manž. Svobodovi, J.Dobruská, J.Csabová, A.Wolfová)
8. Firmě Zikostav s.r.o. Kladruby změnu užívání skladových prostor v objektu čp. 408
v Kladrubech na Pneuservis s tím, že zkušební provoz bude po dobu 1 roku

III. Rada města

neschvaluje :

1. Odprodej pozemku části p.p.č. 1578/5 v k.ú. Brod u Stříbra před RD čp. 21 manž.
Pavlisovým, Brod 21, RM trvá na nájemním vztahu
2. Odprodej pozemku p.p.č. 158 v k.ú. Kladruby u Stříbra spol. RAZKA s.r.o. Tachov
a požaduje od společnosti okamžité zabezpečení svahu obecního pozemku
3. Odprodej pozemku části st.p.č. 35 a p.p.č. 133/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra firmě Zikostav
s.r.o. Kladruby, v platnosti zůstává nájemní vztah

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit pronájem pozemku č. 2007 a části p.p.č. 2013 v k.ú. Milevo za účelem výběhu a
pastvy pro koně – žadatelka Žaneta Šnajdrová, Milevo pronájem pozemku za 0,30 Kč/1 m2 ,
výměra celkem cca 5000 m2, roční nájemné 1500,-Kč za těchto podmínek :
- oplocení v dostatečné vzdálenosti od vzrostlých vrb, aby nedocházelo k jejich okusu
- oplocení provést souběžně s plotem p. Zdvořana, aby nedocházelo k ničení jeho oplocení
- omezení chovu - max.2 koně
- v měsících s vyššími srážkami zákaz pastvy z důvodu zamokření pozemku a odtoku vody
do rybníka na p.p.č. 2008 Milevo

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 10.3.2010

