Zasedání rady města
Číslo:
80/2010
Datum: 02.06.2010
Usnesení:
I.

Rada města

bere

na

vědomí

:

1. Žádost p. Richarda Buriana, Západní Předmětní 884, Stříbro o prodej pozemků na Výrově a
stanovení prodejní ceny s tím, až budou vyřešeny pozemky s p. Konášem, bude řešena tato
žádost p. Buriana, cena doporučena ZM 100,-Kč/1 m2
2. Veřejnou nabídku pozemku určených k převodu – PF CŘ - jedná se o p.p.č. 263/4 v k.ú.
Kladruby u Stříbra s tím, že město Kladruby nemá o pozemek zájem
3. Nabídku regionální televize R1 ZAK na natočení pořadu Okénko z měst a obcí – 2minutový
pořad, cena jednoho měsíčníku – 15.000 - 18.000 Kč bez DPH s tím, že město tuto nabídku
nevyužije
4. Informaci nájemkyně o stavu pronájmu NP – restaurace U Koruny

II. Rada města

schvaluje :

1. Prodloužení platnosti smlouvy o nájmu NP – bývalá vodárna, Českému rybářskému svazu
Stříbro do 31.12.2013, bez navýšení nájemného vzhledem k tomu, že se jedná o zájmovou
organizaci
2. Zařazení žádosti o byt p. Michaely Holečkové, Křelovice 75, okr. Plzeň-sever do seznamu
žadatelů o byt s tím, že při přidělování bytů budou upřednostňováni žadatelé ze správního
obvodu města Kladruby
3. Zařazení žádosti p. Antonína a Jany Mikešových, Revoluční 404, Kladruby o přidělení
pozemku na zahrádku do seznamu žadatelů
4. Na základě výsledků el. revize el spotřebičů vyřazení majetku města z evidence :
- rámová pila (chybí hl. vypínač, chybí jištění motoru) a RT B – 3 svářečka (chybí hl.
vypínač – vypálený, není schopno bezp. provozu)
5. Zařazení žádosti o byt p. Aleny Černé, Tuněchody 30 do seznamu žadatelů o byt
6. Zařazení žádosti o byt p. Michaely Valové, Kladruby, Kostelní 265 do seznamu žadatelů o
byt
7. Užívání veřejného prostranství před domem čp. 301, žadatel p. Josef Křen, Zadní 301,
Kladruby na umístění 2 stolů a 4 lavic na období od 1.06.2010 do 31.10.2010 za cenu - 5m2 x
2,-Kč/102 x 153 dní, cena celkem 1530,-Kč
8. Vydání propagačního materiálu na propagaci města na Burze v Chebu dne 22.5.2010 77 ks mapy Kladrub a okolí, 85 ks pohledů Kladrub, 25 ks knihy Kladruby v pohledu devíti
staletí

III. Rada města

nemá

námitek :

1. S provedením vrtané studny na p.p.č. 1460/1 v k.ú. Brod u Stříbra – Výrov – vlastník p.
Jaroslava Švehláková, Plzeň s tím, že nebudou ohroženy okolní zdroje a bude sledována
hladina vody v těchto okolních studnách.

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Kladruby a firmou EKODEPON Černošín
s.r.o. v rozsahu dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne22.12.2009 za cenu 333.260 +
20 % DPH (cena celkem 399.912,-Kč)
2. ZM schválit pronájem pozemku p.p.č. 1579/8 v k.ú. Brod u Stříbra – Výrov p. Davidu
Kreslovi, Praha 4 s tím, že po provedeném místním šetření doporučuje zajištění vytýčení
pozemku a následný nájem pozemku za cenu 4,-Kč/1 m2, výměra pozemku 438 m2, tzn.
roční nájem 1752,-Kč

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 2.6.2010

