Zasedání rady města
Číslo:
84/2010
Datum: 21.07.2010
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Žádost o pronájem kulturního domu s restaurací a bytem – KD Kladruby, žadatel Roman
Holek, Krušovice, Louštínská 33 s tím, že pověřuje starostku města k jednání se zájemcem a
při splnění podmínek k podepsání smlouvy
2. Sdělení Policie ČR, OO Stříbro o odložení věci – poškození zámku vstupních dveří bytu č. 31
v DPS v Kladrubech
3. Poděkování p. Davida Kresla, Praha 4 Chodov za vyřízení žádosti o pronájem pozemku v k.ú.
Brod – Výrov
4. Výpověď nájmu firmy UW Bohemia s.r.o. Kladruby z nebytových prostor – stavební dvůr ke
dni 30.09.2010

II.

Rada města

schvaluje :

1. Zaslání výpovědi smlouvy o nevýhradním zprostředkování prodeje nemovitostí RD čp. 36 –
prodejna Milevo realitní kanceláři RAZKA
2. Změnu v podmínkách dohodnutých ve smlouvě s realitní kanceláří RAZKA - u nabízené
nemovitosti byt č. 1 v čp. 260 Milevská ul. uvést jen cena k jednání (bez konkrétní výše
ceny)
3. Uzavření smlouvy s realitní kanceláří RAZKA Tachov o nevýhradním zprostředkování
pronájmu nemovitostí
a) stavební dvůr - výše nájemného – cena k jednání
b) prodejna v DPS – výše nájemného – cena k jednání
4. Podání žádosti na PF ČR o pronájem nemovitosti p.p.č. 2225 v k.ú. Kladruby u Stříbra o
výměře 131 m2 s tím, že následně bude město žádat o odkoupení předmětného pozemku za
cenu znaleckého posudku
5. Zařazení žádosti Veroniky Ivanové, Revoluční 80, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení
bytu s tím, že při přidělování bytů budou upřednostňováni občané ze správního obvodu města
Kladruby
6. Přidělení bytu č. 7 v 2. patře v čp. 36 na náměstí Republiky v Kladrubech (1 místnost +
příslušenství) p. Petru Palmovi, Kladruby, Milevská 266 s platností od 1.8.2010
7. Ukončení nájmu manž. Šlapákovým v bytu v DPS v Kladrubech a přidělení uvedeného bytu
manž. Kadešovým, Zhoř
8. Zařazení žádosti p. Marty Štefanové, Kostelec 89 do seznamu žadatelů o přidělení bytu
v DPS v Kladrubech
9. Výpůjčku pozemku ZO ČSCH v Kladrubech v zahradě u čp. 99 v Kostelní ulici
v Kladrubech k pořádání pouťové výstavy drobného zvířectva ve dnech 14. a 15. srpna 2010
10. Konání výstavby drobného zvířectva ZO ČSCH v Kladrubech ve dnech 14. a 15. srpna 2010
11. Poskytnutí propagačního materiálu na akce :
- oslavy SDH Kladruby - 30 ks tašek, 30 ks knih o Kladrubech (černá), 30 ks mapy Kladruby
a okolí, 30 ks samolepek
- plavecká hodinovka Výrov – 5 ks tašek, 5 ks knih o Kladrubech (černá), 5 ks mapy
Kladruby a okolí, 5 ks samolepek
12. Nabídku firmy Projekta Tábor s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na výstavbu
kompostárny v Kladrubech ve výši 219.840,- Kč vč. DPH
13. Objednávku 10 ks stolů a 30 ks židlí od Českého nábytku a.s. Pelhřimov do hostince Brod
v ceně do 50.000,- Kč

14. Zadání zpracování žádosti o dotaci Zelená úsporám na zateplení ZŠ Kladruby p. Štěpánce
Častorálové, Plzeň za cenu 5.000,- Kč
15. Žádost MUDr. Heleny Střeštíkové o změnu nájemní smlouvy na pronájem ordinace v čp. 197
v Kladrubech - změna názvu na Ordinace S+K s.r.o. Stříbro
16. Výsledek poptávkového řízení na provedení plynového topení zubní ordinace v čp. 197
v Kladrubech – vítězem se stala firma S-D Novostav s.r.o. Stříbro s cenou 96.000,- Kč

III. Rada města

nemá

námitek :

1. K výstavbě zahradního domku na p.p.č. 1957/25 v k.ú. Kladruby, žadatel p. Vojtěch Horák,
Okružní 393, Kladruby

IV. Rada města
1.
2.

3.

4.

5.

doporučuje :

ZM schválit odkoupení p.p.č. 2225 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 131 m2 od PF ČR za
cenu dle znaleckého posudku
ZM schválit pronájem pozemků - p.p.č. 368/1, 368/2, 564/2, 557, 367 v k.ú. Brod u Stříbra,
výměra celkem 13.083 m2, cena 1 % z průměrné ceny tj. x 0,0536 Kč/ 1m2/1 rok tj. 701,Kč roční nájemné p. Rostislavu Kastenovi, Brod u Stříbra 5 za účelem hospodaření – pastva
ZM schválit finanční příspěvky na Kladrubské léto 2010 :
- Kermi s.r.o. Stříbro
- 10.000,- Kč
- Stafiko stav s.r.o. Domažlice - 2.000,- Kč
- Stafiko tech s.r.o. Domažlice - 2.000,- Kč
ZM schválit smlouvu č. 4604/2010 uzavřená mezi městem Kladruby a Plzeňským krajem o
poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu PK na podporu ekologických projektů, a to na
Projekt kompostárny Kladruby ve výši 80.000,- Kč
ZM schválit přijetí dotace od MAS Český západ ve výši 599.400,- na rekonstrukci kabin na
fotbalovém hřišti v Kladrubech

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 21.7.2010

