Zasedání rady města
Číslo:
11/2011
Datum: 20.04.2011
Usnesení:
I.

Přítomni všichni členové rady města

Rada města

schvaluje :

1. Pronájem p.p.č. 530 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 593 m2 p. Petru Havránkovi, Kladruby
a p. Tomáši Eretovi, Brod, nájemné 0,30 Kč/1 m2/ 1 rok, tzn. ročně 178,-Kč, platnost
smlouvy od 1.5.2011 do 31.12.2015
2. Uzavření nájemních smluv na pozemky st.p.č. 52/3, 5, 7, a 8 v k.ú. Pozorka u Kladrub. Na
tyto pozemky byly uzavřeny nájemní smlouvy s PF ČR, nyní si nájemní smlouvy přebírá
město Kladruby :
a) nájemce st.p.č. 52/8 o výměře 164 m2 p. Ladislav Tykal
b) nájemce st.p.č. 52/7 o výměře 164 m2 p. Václav Šlapák
c) nájemce st.p.č. 52/5 o výměře 320 m2 p. Marta Palečková
d) nájemce st.p.č. 52/3 o výměře 351 m2 p. Josef Bláha
Pozemkové nájemní smlouvy s platností od 4.3.2011 (datum zápisu vlastnictví na město) do
31.12.2015, nájemné 0,50 Kč/ 1 m2/ 1 rok
3. Stanovisko komise rozvoje města k projektové dokumentaci na výstavbu RD na p.p.č. 70/2
v k.ú. Láz u Kladrub, investor Jaroslav Mašát, Láz 17
4. Po provedeném místním šetření a jednání se žadatelem p. Václavem Šlapákem, Pozorka 48,
Kladruby bezplatnou výpůjčku pozemků v k.ú. Kladruby – část p.p.č. 188/1, 185/1, 188/5,
188/6, a to bez oplocení, pouze za údržbu bez možnosti uskladnění materiálu

II.

Rada města

nemá

námitek

:

1. K výstavbě dřevěného přístřešku pro stání os. auta na vlastním pozemku s tím, že toto
stanovisko nenahrazuje povolení, je-li potřeba dle platných zákonů – žadatel Bohumil
Martínek, Zadní 322, Kladruby

III. Rada města

neschvaluje :

1. Nabídku TV Barrandov na natočení pořadu Cyklotoulky za cenu 10.000,- Kč

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit odkoupení pozemku p.p.č. 2214 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 17 m2 od
PF ČR (pozemek pod bývalou čerpačkou u Agroservisu)
2. ZM schválit Zásady pro stanovení minimálních kupních cen pozemků ve vlastnictví města
Kladruby určených k prodeji
3. K žádosti p. Lucie Jozové, Zadní 356, Kladruby o možnost uzavření balkonu, zakoupení
originálních sítí do oken a plastových dveří
4. ZM schválit uzavření smlouvy o dílo s firmou Strabag a.s. na akci „Bezbariérové propojení
kláštera Kladruby se středem města včetně revitalizace veřejného prostranství“

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města

Jaroslav Pospíšil - místostarosta města

Dne: 20.4.2011

