Zasedání rady města
Číslo:
10/2011
Datum: 06.04.2011
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Znalecký posudek na budovu bývalého mandlu se st.pč. 94/2 v k.ú . Kladruby u Stříbra
2. Oznámení Pozemkového úřadu v Tachově o zahájení aktualizace BPEJ na části Brod u
Stříbra a Tuněchody u Stříbra
- p.p.č. 481/1 Brod u Stříbra
- p.p.č. 876/2, 913, 947/1, 947/3, 1025/4, 1025/5, 1187/8, 1250, 1325 Tuněchody u Stříbra vlastník všech pozemků p. Jiří Valenta
3. Žádost p. Václava Šlapáka, Pozorka 48 o pronájem pozemků – část pozemku p.p.č. 188/1,
část 185/1, p.p.č. 188/6 a 188/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra (rozšíření pronájmu z důvodu
zajištění přístupu na vlastní pozemek) s tím, že bude provedeno místní šetření a na základě
tohoto šetření bude ve věci rozhodnuto
4. Informace firmy POVED, p. Šedivý, k posunu ranního autobusového spoje- vzhledem
k nesouhlasnému stanovisku obce Zhoř nelze požadované změně aut.linky vyhovět. Další
návrh - posun jen o 5 minut, ale stále je to na dohodě s obcí Zhoř
5. Zprávu KÚ PK, ekonomického odboru o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby
za rok 2010 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.a) zákona č. 420/2004
Sb.)
6. Nabídku Svazu měst a obcí ČR na informačně-poradenskou podporu a vzdělávání pro volené
představitele měst a obcí
7. Cenovou nabídku p. Jindřicha Nekoly, Losiná na opravu odtahového komínu pro VZT sál –
komín s tím, že požaduje zpracování ještě nejméně jedné nabídky
8. Informace starostky o zveřejněné dražbě čp. 17 v k.ú. Pozorka ( majetek Lesů) – byt
Ammerlingovi, Sukovi, kanceláře
9. Informaci místostarosty města o probíhajícím výběrovém řízení na projekt „Bezbariérové
propojení kláštera se středem města“, vyhodnocení bude provedeno 18.4.2011 ve 14. hod

II.

Rada města

schvaluje :

1. Přidělení bytu č. 10 v DPS v Kladrubech (byt po p. Helebrantové) p. Josefu Haškovi, Ostrov
u Stříbra
2. Přidělení bytu č. 6 v DPS v Kladrubech (byt po p. Dobruské) p. Wolfové, Sulislav
3. Přistoupení na nabídku k partnerství v projektu digitální mapy veřejné správy Plzeňského
kraje
4. Na žádost p. Aleše Nekoly, nájemce restaurace U Koruny v Kladrubech o vrácení kauce ve
výši 20.000,-Kč (dle usnesení rady č. 1/2010 ze dne 10.11.2011), vrátit část kauce po
odečtení pohledávek (faktury za opravu výtahu - 3224,40 + 2484,-Kč)
5. Poskytnutí propagačního materiálu - 6 černých knih, 6 map a 6 odznaků oddílu volejbalu žen
TJ Sokol Kladruby na 2. ročník turnaje ženských družstev dne 9.4.2011
6. Výjimku z počtu dětí v MŠ Kladruby na školní rok 2011/2012 (v každé třídě 25 dětí) s tím, že
navýšení počtu dětí ve třídě o 1 dítě nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti školy, a že jsou
zajištěny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
7. Cenovou nabídku od firmy Hranička, Plzeň na odpojení plynové přípojky od RD čp. 68
v Revoluční ulici v Kladrubech za cenu 14.148,- Kč
8. Konání ROCKOVÉHO VEČERA dne 28.5.2011 od 14.00 hod. do 02.00 hod dne 29.5.2011
na fotbalovém hřišti v Kladrubech

III. Rada města

nemá

námitek :

1. K vydanému stanovisku k projektové dokumentaci „Klášter Kladruby – živá kultura a
památkový objekt“

IV. Rada města
1.

2.

3.

4.

5.

doporučuje :

ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-0001391/1 mezi městem
Kladruby a ČEZ Distribuce,a s. - p.p.č. 350 a 1627/6 v k.ú. Brod u Stříbra (vzdušné vedení
přes cestu pod bytovkou směrem k transformátoru)
ZM schválit odkoupení p.p.č. 2227 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 1 m2 od MUDr. Evy
Tůmové, Praha. Jedná se o pozemek dotčený stavbou chodníku v Revoluční ulici, původně
pod schodem k RD čp. 158, cena 50,- Kč
ZM schválit uzavření kupní smlouvy č. 9411000604/158605 mezi městem Kladruby a RWE
GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem o odkoupení plynové přípojky na Pozorce k RD čp. 30 za
cenu 27,000,-Kč bez DPH, 20 % DPH 5.400,- Cena celkem 32.400,-Kč s tím, že město musí
uzavřít smlouvy o věcném břemenu s PF ČR a ZEVYP pozemky s.r.o. a těm zaplatit za
věcné břemeno
ZM schválit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE12-0004300/1 mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce a.s. (zast. JH projekt s.r.o.) - týká se
st.p.č. 73, st.p. 21, p.p.č. 1602,1578/6 v k.ú. Brod u Stříbra (od pohostinství ke bývalé
knihovně), jednorázová náhrada 340,-Kč
ZM schválit návrh změny č. 1 Územního plánu obce Kladruby

V. Rada města

nedoporučuje :

1. ZM schválit odprodej pozemku č. 73 v k.ú. Kladruby (zahrada u domu čp. 99 v Kladrubech)
manželům Mautvicovým, Kladruby na stavbu RD z důvodu využití pozemku k jiným účelům

VI. Rada města

ukládá :

5/2011 Starostce města
opětovně vyvolat jednání k požadované změně ranního autobusového spoje do Stříbra a
osobním jednáním s představiteli obce Zhoř se pokusit věc prosadit

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 6.4.2011

