Zasedání rady města
Číslo:
9/2011
Datum: 23.03.2011
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Informaci o renovaci části plotu u RD čp. 279 v Sadové ulici v Kladrubech, manž. Budínovi
s tím, že valník či kontejner určený k likvidaci suti bude označen dopravním značením a bude
zabezpečen průjezd Sadovou ulicí
2. Nesouhlasné stanovisko obce Zhoř s posunem ranního autobusového spoje do Stříbra
3. Informaci k požadavku posunu autobusu, který odjíždí ze Stříbra v 19.15 hodin do Kladrub
- tento spoj má návaznost na autobusové spoje od Tachova a Plzně a dále na vlaky, kdy
cestující musí počkat na tento spoj – vlak do Plzně, rychlík v 18,30, normální v 19,09 a od
Chebu v 18,47 hodin
4. Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 :
- Zprávu jednatele o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2010

II. Rada města

schvaluje :

1. Přidělení bytu č.10 v DPS v Kladrubech p. Hermíně Oláhové, bytem Zhoř 58
2. Pronájem části p.p.č. 186/2 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 100 m2 za účelem uložení
dřeva p. Jiřímu Kuršovi, Husova 224, Kladruby, za cenu 0,50 Kč/1 m2, platnost nájmu do
31.12.2013
3. Využívání aut. zastávky Kladruby u školy pro linku Tachov – Bor – Nýřany – Plzeň –
Rokycany – Praha
4. Zařazení žádosti p. Jarmily Mikešové, Hněvnice 12 o přidělení bytu v DPS v Kladrubech do
seznamu žadatelů
5. Prodloužení užívání veřejného prostranství před cukrárnou v Kladrubech – umístění 2 stolků
a 12 židlí s tím, že nájem bude umožněn od doby dokončení akce „Rekonstrukce bývalého
kina 1. etapa – oprava krovu“
6. Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 :
a) Účetní závěrku Kladrubských lesů s.r.o. za rok 2010
b) Rozdělení hospodářského výsledku KL s.r.o. za rok 2010 – zisk 1.190.713,61 Kč :
- přeúčtování ve prospěch nerozděleného zisku minulých let 1.190.713,61 Kč
7. Uvedený postup opravy střechy na domě čp. 356 v Zadní ulici v Kladrubech firmou Tesařství
a pokrývačství Pospíchal

III. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit výsledek hospodaření MŠ Kladruby za rok 2010
2. ZM schválit výsledek hospodaření ZŠ Kladruby za rok 2010
3. ZM schválit cenu pozemku p.p.č. 158 v k.ú. Kladruby, odprodej Lucii Prokešové a Martinu
Bestovi - vzhledem k lokalitě a velikosti pozemku nevycházet ze stanovených cen, ale
odprodat za cenu 100,- Kč/m2
4. ZM stanovit cenu pozemků p.p.č. 1476/15, 1476/17, 1476/14 v k.ú. Brod u Stříbra, odprodej
p. Richardu Burianovi, Stříbro

IV. Rada města

nedoporučuje :

1. ZM schválit odprodej části p.p.č. 1578/5 v k.ú. Brod u Stříbra sl. Bohuslavové Lence,
Stříbro. Záležitost bude dále řešena až po předložení PD na výstavbu RD, jejíž součástí je i
řešení dopravního napojení (zpřístupnění ) pozemku

V. Rada města

ukládá :

4/2011 Místostarostovi města
- opětovně projednat posun ranního autobusového spoje do Stříbra s ČSAD

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 23.3.2011

