Zasedání rady města
Číslo:
26/2011
Datum: 23.11.2011
Usnesení:
Přítomno : 5 členů rady města

I.

Rada města

bere na

vědomí :

Návrh zadání územního plánu Staré Sedlo, město Kladruby zde nemá žádný zájem
Informace o nabídce signalizačního zařízení sestra – pacient pod názvem „DORKAS“
Nabídku PF ČR na pronájem pozemků – p.p.č. 301/4 v k.ú Vrbice u Stříbra a 720/1 k.ú.
Milevo - město o tyto pozemky nemá zájem
4. Výsledek auditu plnění lesního hospodářského plánu
1.
2.
3.

II.

Rada města

schvaluje :

1. Vyřazení materiálu DDHM a OE MŠ Kladruby ve výši 49.205,- Kč a majetku ŠJ MŠ ve výši
1.687,- Kč
2. Nákup 20 ks popelníků a cejchovaných skleniček 0,2 a 0,4 do KD v Kladrubech
3. Přidělení bytu č. 8 v DPS v Kladrubech p. Anně Gáborové, Stříbro
4. Odprodej kancelářského psacího stolu (z kanceláře matriky) p. Květoslavě Černé, Kladruby,
Hřbitovní 299 za cenu 500,- Kč
5. Zaslání připomínek a požadavků Pozemkovému úřadu v Tachově v souvislosti
s pozemkovou úpravou v k.ú. Tuněchody u Stříbra
6. Poplatky za pronájem sálu KD v Kladrubech na konání plesů – poplatek pro složku konající
ples bude alternativně 1500,- Kč nebo 15,- Kč za prodanou vstupenku
7. Zajištění občerstvení v KD při pořádání plesů p. Pavlem Pauchem a stanovení poplatku za
pronájem baru (do 100 hostů 1.500,- Kč, nad 100 hostů 2.000,- Kč)
8. Uzavření smlouvy o hrnutí sněhu s p. Jiřím Koukolíkem, Vrbice u Stříbra dle podmínek a
ceny z loňského roku. Týká se jen okolních obcí.
9. Dodatek č. 2 uzavřený mezi městem Kladruby a firmou Strabag a.s. ke smlouvě o dílo na
stavbu „Bezbariérové propojení kláštera Kladruby se středem města včetně revitalizace
veřejného prostranství“, a to prodloužení termínu na dokončení stavby do 15.5.2012

III. Rada města

neschvaluje :

1. Navrženou spolupráci města s Tachovským deníkem (viz přiložená nabídka)
2. Nabídku TV Barrandov na umístění pořadu Cyklotoulky na webových stránkách

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit povodňový plán města Kladruby
2. ZM schválit návrh na podání žádostí na PF ČR o bezúplatné převody pozemků nebo
odkoupení pozemků do vlastnictví města Kladruby dle přílohy
3. ZM schválit návrh programu rozvoje města Kladruby na rok 2012
4. ZM schválit návrh rozpočtu města Kladruby na rok 2012

Zapsal:
Ověřili:

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

Dne: 23.11.2011

