Zasedání rady města
Číslo:
14/2011
Datum: 08.06.2011
Usnesení:
I.

Rada města

bere na vědomí :

1. Informaci o objízdné trase pro nákladní dopravu z důvodu úplné uzavírky silnice ve Stříbře
směrem od Plzně - objízdná trasa vede přes Kladruby, doba uzavírky od 30.05. do 15.06.2011

II.

Rada města

schvaluje :

1. Pokácení veškerých porostů na zahradě u RD čp. 68 v Kladrubech z důvodu provádění
demolice objektu
2. Vyhlášení druhého kola se sníženou cenou na prodej nemovitosti čp. 4 se st.p.č. 94/2 v k.ú.
Kladruby u Stříbra – nejnižší podání 40.000,- Kč, termín – do 30.6.2011
3. Povolení zvláštního užívání MK části Kostelní ulice pro VaK z důvodu výměny vodovodního
řadu od čp. 265 k čp. 315 v období od 1.6.2011 do 30.6.2011
4. Zveřejnění nabídky na pronájem prodejny v DPS v Kladrubech a uzavření smlouvy o
zprostředkování s realitní kanceláří RAZKA v Tachově
5. Zařazení žádosti o byt p. p. Aloise Palečka ml., Pozorka 37, Kladruby do seznamu žadatelů
6. Uzavření smlouvy o zabezpečení servisní činnosti zařízení bezdrátového místního rozhlasu
mezi městem Kladruby a firmou HL Trade s.r.o. Třemošná
7. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč Mysliveckému sdružení Výrov na
pořádání dětského dne v Brodu (akce 28.5.2011)
8. Nabídku p.J.Hory, přechodně bytem Výrov, na vykonávání služby při provozu tábořiště
Výrov v měsíci červenci a srpnu 2011
9. Provedení sanace a vymalování stěn v ordinaci lékařky MUDr. Střeštíkové ve ZS v
Kladrubech z důvodu plísně do výše 20.000,- Kč s tím, že lékařka bude dodržovat podmínky
určené výrobcem oken
10. Seznam pozemků, o které město Kladruby bude žádat při pozemkových úpravách o převod do
vlastnictví
11. Nabídku firmy Kácení rizikových stromů, Skviřín na ošetření památných dubů u silnice na
Skapce za cenu do 29.000,- Kč vč. DPH
12. Nabídku firmy Kácení rizikových stromů, Skviřín na ošetření stromů v parku u školy
v Kladrubech za cenu do 39.000,- Kč vč. DPH

III. Rada města

nemá

námitek :

1. K předložené PD - „Stavební úpravy objektu zahradního domku na p.p.č. 185/31 v k.ú.
Kladruby u Stříbra“ - Denisa Budínová, Sadová 279, Kladruby

IV. Rada města

neschvaluje :

1. Z důvodu zjištění nových skutečností, odplocení cesty p.p.č. 2000 v k.ú. Milevo, a to
vzhledem k tomu, že Sussana Leuchter má na svůj pozemek i jiný přístup, a proto není důvod
předmětnou cestu odplocovat. Cesta vede do lesa ve vlastnictví města Kladruby

V. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit pronájem pozemku st.p.č. 222/2 o výměře 11 m2 a části st.p.č. 222/1 o výměře cca
70 m2 v k.ú. Kladruby p. Josefovi Michalčíkovi, Kladruby, Husova 7 za cenu 0,50 Kč/m2

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 8.6.2011

