Zasedání rady města
Číslo:
78/2010
Datum: 12.05.2010
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Přidělení bytu v čp. 359 Milevská ulice – původní nájemce manž. Liškovi – p.Vladislavě
Kratochvílové, Kladruby, nám. Republiky 31
2. Přidělení bytu 1+1 v Revoluční ulici čp. 403 v Kladrubech, původní nájemce sl. Michaela
Valová – p. Květoslavě Černé, Kladruby (první dva žadatelé odmítli)
3. Rekapitulaci nákladů na stavbu - rozvod plynu po čp. 298 ve Hřbitovní ulici v Kladrubech
- připojení sporáků. Celková skutečná cena akce 76.259,-Kč
4. Zprávy o výsledku kontroly provedené Finančním úřadem v Tachově na čerpání
poskytnutých dotací
5. Cenovou nabídku p. Josefa Čápa, Brod 31 na provedení nátěru střechy klubovny v Brodu
v rozsahu 174 m2 za cenu 28.000,- Kč
6. Cenovou nabídku prací od firmy Jan Matějka, Stříbro na opravu a nátěr parket v pohostinství
Brod u Stříbra - cena broušení, olej, režie vč. DPH - 51.324,-Kč s tím, že RM požaduje
zpracování další nabídky
7. Žádost p. Jiřího Šperla, Májová 1225, Stříbro o pronájem části budovy čp. 197 v Husově ulici
v Kladrubech za účelem umístění mikrovlnné technologie (bezdrátový internet) s tím, že bude
dále řešeno po místním šetření

II. Rada města

schvaluje :

1. Zařazení žádosti p. Jozefa Chovana, nám. Republiky 36, Kladruby o výměnu bytu za větší do
seznamu žadatelů o byt (nyní bydlí v jedné místnosti)
2. Zařazení žádosti p. Martiny Svobodové, Stříbrská 22, Heřmanova Huť o přidělení bytu do
seznamu žadatelů o byt s tím, že budou upřednostňováni žadatelé ze správního obvodu města
Kladruby
3. Zařazení žádosti p. Josefa Šutorky, Kladruby 35 o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt
4. Zařazení žádosti p. Miluše Strejcové, Heřmanova Huť o přidělení bytu v DPS v Kladrubech
do seznamu žadatelů o byt v DPS s tím, že budou upřednostňováni občané ze správního
obvodu města Kladruby
5. Dohodu o ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy s p. Jaroslavou Hubičkovou,
původně bytem Sadová 288, Kladruby – podíl ½ k p.p.č. 185/98 v k.ú. Kladruby u Stříbra a
uzavření nové pozemkové nájemní smlouvy s p. Mgr. Anrejem Dikym, Chalabalova 1601/25,
Praha, z důvodu změny vlastnictví bytu – pozemek je přístupem, okolí domu
6. Užívání veřejného prostranství před cukrárnou v Kladrubech p. Haně Zdvihalové, za stejných
podmínek jako dosud na dobu od 01.04.2010 do 31.10.2010 (3 m2 x 2,-Kč/1 m2/ 1 den x 214
dní) , celkem 1284,-Kč
7. Úhradu za vynaložené náklady na čerpání vody ze sklepa v pohostinství v Brodu u Stříbra p.
Jaroslavu Šimkovi, Brod 51, a to dle předložených dokladů ve výši 741 ,-Kč
8. Kalkulaci a zabezpečení svozu a likvidace odpadu z osady Výrov – pytlový systém, sezónní
svoz od 1.5. do 30.10., cena 100,- Kč/1 pytel vč. DPH
9. Úplatu za vzdělávání v MŠ Kladruby na školní rok 2010/2011 ve výši 450,- Kč
10. Žádost obce Benešovice na pořádání akce „Setkání přátel osady Výrov“ nad pláží dne
30.7.2010
11. Zařazení žádosti o přidělení bytu p. Petra Palmy, Kladruby, Milevská 266 do seznamu
žadatelů o byt

12. Poskytnutí materiálu na zřízení vjezdu na městském pozemku před domem p. J. Kovaříka. čp.
40 ve Stříbrské ulici v Kladrubech. Vjezd bude zbudován svépomocí
13. Poskytnutí finančního příspěvku na rok 2010 MX Teamu Kladruby (P.Nový) ve výši 5.000,-Kč

III. Rada města

neschvaluje :

1. Pronájem pozemku části p.p.č. 797/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra p. Jaroslavě Husákové, Vrbice u
Stříbra E 30 za účelem postavení přístřešku pro stání os.auta (po provedeném místním šetření
zjištěno, že tento pozemek je malý, případní přístřešek by zasahoval do průjezdnosti
komunikace, dále navazující nemovitost na st.p.č. 12 hosp. budova má na tuto stranu malá
okna)
2. Žádost Českého svazu bojovníků za svobodu Tachov o příspěvek na vydání publikace o
osvobození

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit odprodej pozemku p. Bohuslavovi, Stříbro, p.p.č. 29/1 v k.ú. Brod u Stříbra o
výměře 682 m2 a st.p.č. 1/3 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 54 m2 za cenu 35,-Kč /1 m2 s tím,
že v kupní smlouvě bude uvedena podmínka – do 3 let započetí výstavby RD
2. ZM schválit odkoupení pozemků od Státního statku Jeneč dle přílohy

V. Rada města

nedoporučuje :

1. Prodej pozemku p.p.č. 158 v k.ú. Kladruby u Stříbra společnosti RAZKA s.r.o. Tachov
(opakovaná žádost) s tím, že RM trvá na svém původním vyjádření - výzva k zajištění
pozemku proti sesuvu. Pozemek je stále pronajatý p. Jamriškovi a není důvod k podání
výpovědi
2. ZM schválit odprodej části pozemku st.p.č. 52/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub p. Františku
Semorádovi, Pozorka 40, Kladruby z důvodů, že v lokalitě bude docházet k úpravám
komunikací a veřejných prostranství. V současné době rovněž ještě není rozhodnuto o
případném napojení na inženýrské sítě stavebních pozemků mezi ulicí Zahradní a Pozorkou.
Opětovná žádost může být řešena po zprojektování této lokality a úpravě přístupů do části
Pozorka

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 12.5.2010

