Zasedání rady města
Číslo:
8/2011
Datum: 09.03.2011
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Oznámení PF ČR o zamýšleném převodu pozemků - p.p.č. 2186/104, 2186/193, 2186/205,
2186/206 v k.ú. Kladruby u Stříbra (pozemky u dálnice u kamenolomu) s tím, že o předmětné
pozemky nemáme zájem

II. Rada města

schvaluje :

1. Zařazení žádosti o přidělení pozemku na zahrádku do seznamu žadatelů, žadatel Josef
Jamriška ml. Zadní 356, Kladruby
2. Výpůjčku prostor v 1. patře domu čp. 99 v Kladrubech fotoklubu Kladruby za účelem
provizorního zázemní k focení v letních měsících
3. Zařazení žádosti o byt sl. Michaely Burianové, Vysočany 66/1 , Bor do seznamu žadatelů
s tím, že při přidělování bytů budou upřednostňování občané ze správního obvodu města
Kladruby
4. Zařazení žádosti p. Elišky Peleškové, Jivjany 19 do seznamu žadatelů o přidělení bytu
v DPS v Kladrubech
5. Provedení překopu místní komunikace v Tuněchodech a uložení potrubí pro odvodnění
pozemků ve vlastnictví Ing. Petra Strankmüllera Větrná 1281, Stříbro
6. Použití znaku města Kladruby v rámci projektu „Šablony“ pro vytvoření pracovních listů pro
hodiny vlastivědy - pro poznání regionu, a to pro žáky 1. stupně ZŠ v Plané, nám. Svobody
59. Žadatelka Monika Pelánová, učitelka ZŠ v Plané
7. Výroční zprávu za rok 2010 o podaných žádostech o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím (příloha č. 1)
8. Poskytnutí propagačního materiálu :
- Majálples OA Stříbro – 5x černá kniha o Kladrubech, 3x mapa, 3x odznak
- Majáles Gymnázia Stříbro – 5x černá kniha o Kladrubech, 3x mapa, 3x odznak
9. Průběrné pokácení bříz po pravé straně komunikace v Brodě, k uvolnění prostoru pro růst
ostatních stromů
10. Pokácení dvou lip a jednoho javoru pod kapličkou v obci Brod k uvolnění prostoru pro růst
jírovců maďalů

III. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit odprodej pozemků p.p.č. 1476/15 o výměře 77 m2, 1476/17 o výměře 82 m2 a
p.p.č. 1476/14 o výměře 159 m2 vše v k.ú. Brod u Stříbra, Výrov p. Richardu Burianovi,
Západní předměstí 884, Stříbro (cena pozemku bude upřesněna)
2. ZM schválit odprodej p.p.č. 158 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 411 m2 Lucii Prokešové,
Kladruby a Martinu Bestovi, Stříbro za cenu pozemku + náklady spojené s prodejem
nemovitosti (500,-Kč kolek na vklad smlouvy do KN) - cena pozemku bude upřesněna
3. ZM schválit podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci grantového programu podpory
rozvoje „Venkovského cestovního ruchu v PK pro rok 2011“ na projekty :
- Dotisk knihy – „Kladrubský klášter v pověstech, legendách a vyprávěních“ - 58.000 Kč
- Informační tabule v Kladrubech a přilehlých obcích - 51.000 Kč
4. ZM schválit uzavření smlouvy č. 01/Tdi-2011 mezi městem Kladruby a Ing. Ivanem Černým,
Na Hraně 52, Plzeň na výkon technického dozoru investora na akci „Rekonstrukce kina
Kladruby, I.etapa“ za cenu 85.000,- Kč bez DPH

5. ZM schválit uzavření smlouvy č. KOO/02/2011 mezi městem Kladruby a Ing. Ivanem
Černým, Na Hraně 52, Plzeň na výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi na akci
„Rekonstrukce kina Kladruby, I.etapa“ za cenu 42.000,- Kč

IV. Rada města

pověřuje :

1. Starostku města jednáním se společností BPT Praha ohledně návrhu na výrobu hrnků se
znakem města

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 9.3.2011

