Zasedání rady města
Číslo:
25/2011
Datum: 09.11.2011
Usnesení:
Přítomno : 5 členů rady města

I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Informace o zájemci o pronájem KD – zájemce p. Milan Mareš
2. Informaci o obchodní veřejné soutěži vyhlášené PF ČR na pozemky v k.ú. Kladruby u Stříbra
a Vrbice u Stříbra - předmětné pozemky město nepožaduje
3. Informaci o průběžném zvyšování nájemného v bytech města Kladruby
4. Žádost majitelů a nájemníků objektů čp. 17 a 18 na Pozorce v Kladrubech o podporu realizace
vodovodního a kanalizačního řadu k uvedeným objektům
5. Odmítnutí firmy RaG zast.p.Girgou o pronájem ubytovny v KD v Kladrubech a navrhuje
částku za pronájem 30.000,- Kč

II. Rada města

schvaluje :

1. Zařazení žádosti p. Michala Šimana, Kladruby, Stříbrská 296 do seznamu žadatelů o přidělení
zahrádky v Kladrubech
2. Ukončení pozemkové nájemní smlouvy – část p.p.č. 137/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře
20 m2 s p. Václavem Dunovským, Kladruby, Revoluční 50 k 31.12.2011 z důvodu
přenechání plechové garáže, která je umístěna na pronajatém pozemku, p. Vlastě Hradilové
3. Uzavření pozemkové nájemní smlouvy s p. Vlastou Hradilovou, Kladruby, Zadní 396 o
pronájmu části p.p.č. 137/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem umístění plechové garáže pozemková nájemní smlouva na dobu 5 let za nájemné 1,-Kč/1m2/1 rok
4. Přidělení bytů dle návrhu komise služeb a dopravy v tomto pořadí :
- Byt č.1 ve 2. patře domu čp. 36, náměstí Republiky v Kladrubech (po p. Horvátovi)
přidělit p. Aleně Rytířové, nyní bytem Revoluční 80, Kladruby
- Byt 1+1 v Revoluční ul. 403 v Kladrubech (po p. Černé), který byl původně přidělen p.
Rytířové, přidělit p.Veronice Ivanové, nyní Revolouční 80 (KD), Kladruby
5. Přidělení bytů v DPS v Kladrubech – byt č. 8 (po p. Králové) a byt č. 10 (po p. Haškovi) dle pořadí v seznamu žadatelů
- p. Hermína Oláhová, Zhoř 58
- Manž Gundackerovi, Zhoř E 7
- Pelešková Eliška, Jivjany 19
- Mikešová Jarmila, Hněvnice 12
- Jindřich Smolek, Vysočany 66/1
6. Prodloužení nájmu v bytech města Kladruby od 1.1.2012 do 31.12.2014
Čp. 6 - Josef Daněk, Jindřich Blábol, Karel Fraus (bude upozorněn, že pokud do
15.12.2011 nezaplatí dluh na nájemném nebo neuzavře splátkový kalendář bude mu
odpojena elektřina)
Čp. 36 - Viera Oláhová, Pavel Pauch, Radka Kozáková
Čp. 51 Brod - Jaroslav Šimek
Čp. 359 - Vladislava Kratochvílová, Goblirschová Mária
Čp. 403 - Jiří Jaša a Petra Rožánková (smlouva prodloužena pouze na tři měsíce)
Čp. 406 - Tereza Fránová, Michaela Valová, Václav Kožnar
7. Zkrácení životnosti sporáků v bytech města Kladruby z 15 na 8 let
8. Vyplacení odměn členům SDH Kladruby
9. Zvýšení nájemného u nových nájemníků na 28,- Kč/m2. Stávajícím nájemníkům, kterým
bude končit nájemní smlouva 31.12.2011 bude smlouva prodloužena pouze do 31.12.2012 a
od 1.1.2013 budou pro všechny nájemníky smlouvy zvýšené na částku 28,- Kč za m2

10. Poskytnutí propagačního materiálu na maturitní ples třídy G8 Gymnázia ve Stříbře 10 ks černých knih, 3ks kalendářů, 3ks map
11. Poskytnutí propagačního materiálu na Myslivecký ples v Brodě u Stříbra - 5 ks černých knih,
5 ks kalendářů, 5 ks map
12. Monitoring frekvence dopravy od firmy Gemos cz. s.r.o. Čelákovice za cenu 8.000,- Kč.
Výstupem budou počty a druhy vozidel projíždějících obcí
13. Pokácení jehličnatých stromů před nákupním střediskem v Kladrubech
14. Provedení probírky podrostu v parku u Základní školy v Kladrubech
15. Výměnu osvětlení tělocvičny v ZŠ Kladruby firmou Česko- bavorská s.r.o. za cenu materiálu
47.409,- Kč + cenu demontáže a montáže s tím, že budou využity finanční prostředky
neproinvestované v kuchyni ZŠ
16. Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a Kladrubskými lesy, s.r.o. o zajišťování údržby
veřejných prostranství
17. Uspořádání veřejné prezentace k záměru vybudování větrných elektráren v okolí Kladrub dne
7.12.2011 od 18.oo hodin na MěÚ Kladruby

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 9.11.2011

