Zasedání rady města
Číslo:
13/2011
Datum: 18.05.2011
Usnesení:
I. Rada města

bere na

vědomí

:

1. Informaci starostky města ohledně provedení opakované dražby nemovitosti – dům čp. 17
v k.ú. Pozorka u Kladrub
2. Seznam dlužníků nájemného z bytů ke dni 30.4.2011

II. Rada města

schvaluje :

1. Zařazení žádosti sl. Veroniky Smolové, Kostelní 262, Kladruby do seznamu žadatelů o byt
2. Zařazení žádosti o byt p. Milana Frány, Kostelní 113, Kladruby do seznamu žadatelů o byt
3. Ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy na p.p.č. 1964/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra –
lokalita za ZŠ, s p. Michalem Kudlíkem a uzavření nové smlouvy s p. Silvií Kinštovou za
stejných podmínek jako dosavadní nájemce, doba nájmu do 31.12.2014
4. Pronájem pozemků p.p.č. 709/4, 811/2, 867/22, 1633/2 vše v k.ú. Brod u Stříbra za účelem
hospodaření p. Václavu Nedvědovi, Milevská 407, Kladruby, a to za podmínek pro soukromě
hospodařící rolníky
5. Podání žádosti na Pozemkový fond ČR o pronájem p.p.č. 1991/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra o
výměře 339 m2 a následné podání žádosti o převod předmětného pozemku (pozemek u ČOV)
6. Přidělení bytu v čp. 36 na náměstí v Kladrubech - 1 místnost (předchozí nájemce p. Fišerová),
s platností od 1.6.2011 v pořadí: - Jana Pospíšilová, Kladruby, Zadní 348, Jozef Chovan,
Kladruby
7. Na žádost nájemníků domu čp. 405, Revoluční ul. Kladruby umístění laviček před dům
čp. 405 na zatravněnou plochu v Zadní ulici
8. Po doložení vyúčtování Pivních slavností p. Růžkem, poskytnutí finančního příspěvku do výše
6.000,- Kč

III. Rada města

neschvaluje :

1. Nabídku Tachovského deníku na inzerci ve vydání EXTRA TD a v příloze Cesty městy

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit závěrečný účet města Kladruby za rok 2010
2. ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV – 12-005755/VB 2 mezi městem
Kladruby a ČeZ Distribuce, p.p.č. 1953/13 a 2063/1 k.ú. Kladruby (přípojka od p. Lehečky
k p. Špringlovi). Platba za věcné břemeno 1.000,-Kč včetně DPH

V. Rada města

ukládá

:

7/2011 p. Pomyjové
připravit podání výpovědi z bytu nájemníkům p. V. Olahové a p. P.Kadlecovi, na p.
Olahovou podat žalobu a dále zaslat upomínku p. Walterovi a p. Fišerové

Zapsal:
Ověřili:

Irena Löriková
Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 18.5.2011

