Zasedání rady města
Číslo: 28/2012
Datum: 04.01.2012
Přítomno : 5 členů rady města
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí

:

1. Porovnání ceny vodného a stočného v roce 2011 u VaK Karlovy Vary se sousedícími
společnostmi
2. Oznámení ředitelky ZŠ Kladruby o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků při
kontrole České školní inspekce ze dne 7.11.2011
3. Žádost p. Kateřiny Pospíchalové – byt č. 7 v domě čp.356 v Zadní ulici v Kladrubech o
snížení nájmu z důvodu opakovaného zatékání s tím, že situace je v současné době v řešení
4. Posouzení stavu dřevin Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – Vrbice – 2 lípy a 1 bříza

II. Rada města
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

schvaluje :

Uzavření smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb mezi Městským
kulturním střediskem ve Stříbře a městem Kladruby
Poskytnutí propagačního materiálu na výstavu Regiontour Brno 2012 - 100 ks map
Kladruby, 20 ks černých knih, 50 ks pohledů + další materiály poskytované zdarma
Poskytnutí propagačního materiálu na konání plesů v Kladrubech – Hasičský, Učitelský,
Včelařský, Myslivecký – po 5 ks kalendáře, 3 ks zelených knih o Kladrubech, 1 ks mince
Prodloužení platnosti pozemkových nájemních smluv dle přiloženého seznamu, a to do
31.12.2016 za stejných podmínek
Prodloužení platnosti smluv o pronájmu nebytových prostor dle přiloženého seznamu
s platností do 31.12.2013
Pokácení javoru v Zadní ulici v Kladrubech (u demolice domu čp. 68)
Na základě posouzení stavu dřevin ve Vrbici Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR,
pokácení břízy a lípy se špatným zdravotním stavem
Pronájem KD a restaurace U Koruny žadatelce p. Aleně Brestovanské od 1.2.2012 s tím, že
bude uhrazena kauce ve výši 3 měsíčních nájmů, platba energií bude prováděna zálohově
pronajimateli
Zakoupení osobního vozidla Kladrubským lesům s.r.o. do ceny 80.000,- Kč

III. Rada města

nemá

námitek

:

1. Ke stavbě 2 garážových stání u RD a na vlastním pozemku – žadatel p. František Černoch,
Kladruby, Kostelní 91 s tím, že p. Černoch nebude parkovat na ulici a hlavně na chodníku
před nemovitostí čp. 91 v Kostelní ul. v Kladrubech
2. K předloženému záměru výstavby chaty na p.p.č. 1476/15 v k.ú. Brod u Stříbra, žadatel p.
Richard Burian, Stříbro, Západní předměstí 884 (nejsou dodrženy zákonné odstupy od hranic
sousedních pozemků)

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit Zásady pro oceňování pozemků

Zapsal:

Irena Löriková

Dne: 4.1.2012

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

