Zasedání rady města
Číslo:
7/2011
Datum: 23.02.2011
Usnesení:
I.

Rada města

bere

na

vědomí :

1. Vyúčtování provozu vodovodu v Brodu a Tuněchodech, od provozovatele p. Jaroslava
Slepičky, Kostelec
2. Žádost sl. Lenky Bohuslavové, Na Vinici 1102, Stříbro o odprodej části p.p.č. 1578/5 v k.ú.
Brod dle předloženého zákresu v mapě s tím, že po prověření skutečného vedení vodovodu a
spojení s původním zdrojem vody a s porovnáním na požadovaný odprodej pozemku bude
žádost dále řešena
3. Poděkování primátora města Plzně za podporu projektu Plzeň 2015 a získání titulu Evropské
hlavní město kultury
4. Informaci NPÚ Plzeň o aktuálním stavu projektu „Klášter Kladruby – Památkový objekt a
živá kultura“
5. Žádost p. Miroslava Pelánka, Kladruby, Kostelní 96 jako vlastníka sousední nemovitosti o
odprodej objektu na st.p.č. 94/2 v k.ú. Kladruby (bývalý mandl)
6. Žádost p. Martina Vaňka, Kladruby, Kostelní 91 o odprodej objektu stavebního dvora
v Kladrubech včetně části pozemku č. 200/8

II. Rada města

schvaluje :

1. Úhradu zbývající části skutečných nákladů za provoz vodovodu v Brodu a Tuněchodech za
uplynulý rok, a to na základě následně vydané faktury provozovatelem p. J.Slepičkou
2. Provedení navržených oprav vzduchotechniky v KD Kladruby dle předložené cenové
nabídky p. Jindřichem Nekolou, Losiná ve výši 35.375,-Kč vč. DPH
3. Zařazení žádosti p. Zuzany Herianové, Revoluční 405, Kladruby do seznamu žadatelů o
přidělení pozemku na zřízení zahrádky
4. Poskytnutí finančních příspěvků na činnost organizacím a spolkům města Kladruby na rok
2011 dle předloženého návrhu finančního výboru města
5. Zrušení starého nepoužívaného výtahu na dopravu jídla v kuchyňce II. třídy v MŠ Kladruby
6. Zpoplatnění využívání internetu v místní knihovně v Kladrubech, a to 2,-Kč/1 minutu s tím,
že od platby jsou osvobozeni studenti na základě předloženého potvrzení o studiu

III. Rada města

souhlasí :

1. S další podporou a partnerskou spoluprací na projektu „Klášter Kladruby – Památkový
objekt a živá kultura“

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit uzavření smlouvy se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje o bezúplatném
převodu p.p.č. 2004/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra (majetek města) o výměře 528 m2
2. ZM schválit odprodej p.p.č. 185/40 v k.ú. Kladruby u Stříbra a to ve výši ½ vl.podílu
manželům Anežce a Antonínu Bogdanským, Sadová 290, Kladruby a ½ vl. podílu manželům
Milušce a Jiřímu Hönigovi, Sadová 290, Kladruby za cenu 50,-Kč/1m2, tzn. celková cena
11.700,-Kč + náklady spojené s odprodejem nemovitosti (každý 500,-Kč za povolení vkladu
práva do KN)

3. ZM schválit přijetí sponzorských darů na Učitelský ples 2011
4. ZM schválit cenovou nabídku V.Říhy, Tuněchody na zpracování PD na malé vodní nádrže
v Milevě za projektové práce a inženýrskou činnost pro územní i stavební povolení za
celkovou cenu 106.600,- Kč a geodetické zaměření a inženýrsko-geologický průzkum za
cenu 30.000,- Kč
5. ZM schválit uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a Václavem Říhou, Tuněchody 9
na zpracování PD pro územní a stavební řízení na akci – Milevo – Malé vodní nádrže na
pozemcích p.p.č. 2006, 2009 a 2010

V. Rada města
3/2011

ukládá :

Starostce města
zajistit odhad nemovitostí – objektu stavebního dvora a objektu bývalého mandlu
v Kladrubech a žádosti o odprodej uvedených objektů projednat na zasedání
zastupitelstva města

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 23.2.2011

