Zasedání rady města
Číslo:
76/2010
Datum: 14.04.2010
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí

:

1. Přehled dlužníků nájemců bytů ke dni 31.3.2010
2. Ústní oznámení sl. Michaely Valové, Revoluční 403, Kladruby o ukončení platnosti smlouvy
o nájmu bytu k 30.04.2010 (byt 1+1)
3. Žádost farního úřadu Kladruby o poskytnutí finančního daru s tím, že bude řešeno po
provedení místního šetření

II.

Rada města

schvaluje :

1. Ceník propagačních materiálů a služeb města Kladruby (příloha č. 4)
2. Ceník zapůjčovaných předmětů v majetku města Kladruby (příloha č. 5)
3. Přidělení bytu č.3 v domě čp. 86 na náměstí Republiky v Kladrubech manželům
Renatě a Kamilu Petráňovým s platností od 1.5.2010
4. Převod pronájmu pozemku p.p.č. 1684/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra (zahrádka u hřbitova),
dosavadní nájemce p. Romana Prokopová, Stříbrská 296, nový nájemce p. Lenka Palmová,
Stříbrská 296, a to za stejných podmínek
5. Zařazení do seznamu žadatelů o byt :
- p. Květoslava Černá, Zadní 355, Kladruby
- sl. Žaneta Rudolfová, Kladruby, Kostelní 263
6. Nákup nepotřebného zařízení od fi. AEESINC com. Stříbro, celková cena 25.300,-Kč
7. Poskytnutí finančních příspěvků zájmovým organizacím a spolkům na rok 2010 dle
přiloženého seznamu (příloha č. 6)
8. Pokácení 1 ks suché hrušně na zahradě domu čp. 197 v Kladrubech
9. Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci „Bezbariérový chodník
při ulici Milevská v Kladrubech, úsek : křižovatka Zadní/Milevská – konec obce směr
Milevo od Ing. Jiřího Pangráce, Plzeň, za cenu 15.000,- Kč

III. Rada města

pověřuje :

1. Starostku města k vyvolání osobního jednání s p. Jaroslavou Fízikovou ohledně splacení
dluhu nájemného z bytu

IV. Rada města
1.
2.
3.
4.

doporučuje :

ZM schválit plnění rozpočtu města Kladruby k 31.3.2010 (příloha č.1)
ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 1/2010 (příloha č.2)
ZM schválit změny rozpočtového výhledu města Kladruby (příloha č. 3)
ZM schválit podání žádosti o dotaci z programu „Program podpory rozvoje venkovského
cestovního ruchu v Plzeňském kraji 2010“ na projekt – Dotisk knihy „Kladrubský klášter
v pověstech, legendách a vyprávěních“ ve výši 58.000 Kč
5. ZM schválit kupní smlouvu č. 1012931031 uzavíranou mezi městem Kladruby a PF ČR
Tachov na odkup pozemku p.p.č. 527/2 v k.ú. Brod u Stříbra (pozemek u jímacích studní) za
cenu 38.470,- Kč

6. ZM schválit nákup „přenosné motorové stříkačky PS-12“ pro SDH Vrbice za cenu do
20.000,- Kč
7. ZM schválit záměr pronájmu části domu čp. 99 „ Staré pošty“ MAS Český Západ Místní
partnerství za účelem vybudování sídla MAS
8. ZM schválit příslib města Kladruby na spolufinancování rekonstrukce domu čp. 99 v případě
získání dotace prostřednictvím MAS Český Západ Místní partnerství
9. ZM schválit podání žádosti na akci „Přizpůsobení kabin fotbalového hřiště potřebám občanů“
do 5. výzvy Programu Leader 2007 - 2013
10. ZM neschválit podání žádosti do programu „Zelená úsporám“ na zateplení bytových domů
355, 356 v Zadní ulici, vzhledem k nedosažení maximální výše dotace
11. ZM schválit podání žádosti o dotaci z programu „Program podpory rozvoje venkovského
cestovního ruchu v Plzeňském kraji 2010“ na projekt – Informační tabule v Kladrubech a
přilehlých obcích ve výši 51.200,- Kč

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 14.4.2010

