Zasedání rady města
Číslo:
22/2011
Datum: 05.10.2011
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Oznámení o zahájení prací fi. DENYS – Alpine v.o.s Valašské Meziříčí na stavbě VTL
Plynovod DN 1400- HPS Brandov – Rozvadov - týká se pozemků u zás. plynu u
Benešovic

II. Rada města

schvaluje :

1. Uzavření dohody se Žanetou Šnajdrovou, Milevo 4 o provádění pokosu trávy na pozemku
p.p.č. 2013 v k.ú. Milevo s podmínkou, že pozemek nebude nijak oplocován a bude
umožněno městu Kladruby provést dosázení stromů a jejich zabezpečení proti okusu
2. Zařazení žádosti manž. Marty a Antonína Kohucíkových, Milevo 39 o přidělení bytu v DPS
v Kladrubech do seznamu žadatelů o byt v DPS
3. Přidělení bytu č. 2 v přízemí domu čp. 36 na náměstí v Kladrubech (byt po p. Kadlecovi 2+1)
v následujícím pořadí :
- manž. Hollých, Kladruby, Hřbitovní 247
- Martina a Václav Šlapákovi, Kladruby, Milevská 256
- Veronika Ivanová – nyní KD
- Jarmila Paločková, Pozorka 45
4. Užívání bytu č. 2 v patře domu čp. 36 na náměstí v Kladrubech (byt p. P. Palmy) p. Petrem
Kadlecem
5. Rekonstrukci bytu č. 6 v domě čp. 299 Hřbitovní ulici (poslední nájemce Radomíra Lišková)
- rozvody elektřiny, výměna lina, nová kuchyňská linka. Byt přidělen p. Radku Železnému

III. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit plnění rozpočtu města Kladruby k 30.9.2011
2. ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 3/2011
3. ZM schválit nabídku p. Jany Finové, Kaznějovská 11, Plzeň na odkoupení bytu č.1 v čp. 260
v Milevské ul. v Kladrubech
4. ZM schválit zpracování návrhu změny č. 2 Územního plánu obce Kladruby
5. ZM schválit odkoupení zařízení v KD Kladruby od p. Aleše Nekoly, původního nájemce
objektu dle přiloženého seznamu (mimo váhy)
6. ZM schválit provedení opravy balkonů na budově DPS v Kladrubech
7. ZM schválit uzavření Smlouvy o dílo mezi firmou Strabag a.s. a městem Kladruby na stavbu
„Kladruby - kanalizace a vodovod u kláštera“ za cenu 513.582,- Kč
8. ZM schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Bezbariérové propojení kláštera
Kladruby se středem města včetně revitalizace veřejného prostranství“, uzavřený mezi firmou
Strabag a.s. a městem Kladruby, s prodloužením termínu stavby do 30.11.2011

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 5.10.2011

