Zasedání rady města
Číslo:
70/2010
Datum: 20.01.2010
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Žádost p. Jana Říhy, Tuněchody o odprodej části pozemku p.p.č. 179/10 v k.ú.
Tuněchody u Stříbra s tím, že rada města provede místní šetření

II. Rada města

schvaluje :

1. Snížení nájemného z NP stavebního dvora v Kladrubech firmě UW – Bohemia s.r.o. Kladruby
na jeden rok na 20.000,- měsíčně (nyní platí 23.000,-Kč měsíčně)
2. Zařazení žádosti p. Jaroslava Kaliny, Kladruby 51 do seznamu žadatelů o byt
3. Na základě předloženého seznamu dlužníků nájemného - podání žaloby k Okresnímu soudu
v Tachově na p. Zdeňka Kováče na úhradu dlužného nájemného z bytu v Kladrubech,
Revoluční ul. čp.403 a započítaní dluhů dlužníkům pracujícím pro MěÚ
4. Kácení proschlého modřínu v areálu MŠ Kladruby firmou Jobstyl s.r.o. za cenu 4.700,- Kč
bez DPH
5. Nákup rozmetadla zn. Cone za cenu 29.880,- Kč k malotraktoru od firmy Agriimport s.r.o.,
v souladu s plánem rozvoje
6. Nákup zametače KM-M 1550 UZ s příslušenstvím za malotraktor dle nabídky firmy
Agriimport za cenu 74.700 bez DPH, v souladu s plánem rozvoje
7. Prodej nového propagačního materiálu - Kladruby - plán města a mapa okolí za cenu 20,- Kč
vč. DPH
8. Podání výpovědi z nájmu bytu Anně Schippmann, Zadní 356, Kladruby z důvodu neplacení
nájemného a příslibu vyklizení bytu v měsíci prosinci 2009
9. Vyplacení odměny ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové z rozpočtu MŠ
10. Realizaci akce „Zateplení objektů MŠ v Kladrubech“

III. Rada města

neschvaluje :

1. Žádost manželů Múčkových, Kladruby, o odprodej nemovitosti čp. 36 v Milevě s tím, že by
kupní cenu hradili splátkami, a to ve výši cca 2.700 – 3.000,-Kč měsíčně
2. Žádost VODAFONE o snížení výše nájemného o 30 %. Nyní platí 15.000,-Kč čtvrtletně a
dosud jsme nepožadovali žádné inflační navýšení

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o zpracování bezúplatného
privatizačního projektu na převod p.p.č. 282 v k.ú. Pozorka u Kladrub a p.p.č. 2170
v k.ú. Kladruby u Stříbra - jedná se o vodní plochy, které slouží jako odtok z čističky
odpadních vod
2. ZM schválit přijetí daru – darovací smlouva mezi městem Kladruby a p. Bohuslavem Pírkou,
Kladruby - p. Pírka daruje městu p.p.č. 79/4 o výměře 2379 m2 a p.p.č. 79/6 o výměře 409
m2 v k.ú. Pozorka u Kladrub. Jedná se o vodní plochy, zamokřené plochy, které nejsou
zavodněné

3. ZM schválit odprodej části p.p.č. 1506/10 v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov) p.Karlovi Koppovi,
Plzeň, Žlutická 1627/24, a to z důvodu oplocení pozemku, za cenu 200,-Kč/m2 a náklady na
vyhotovení geometrického plánu
4. ZM schválit koupi nového konvektomatu do restaurace U Koruny v Kladrubech z důvodu, že
konvektomat je dožilý a další předpokládaná oprava bez záruky je za cca 40.000,- Kč

V. Rada města

zplnomocňuje :

1. Starostku města Kladruby Mgr. Svatavu Štěrbovou k jednání se SFŽP ČR ve věci dotačního
řízení v rámci XVI. výzvy Operačního programu životního prostředí na akci „Zateplení objektů
MŠ v Kladrubech“

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 20.1.2010

