Zasedání rady města
Číslo:
48/2012
Datum: 10.10.2012
Usnesení:
I.

Rada města

bere na vědomí :

1. Informace o postupu zřízení autobusové zastávky na znamení v obci Brod u Stříbra u RD čp.
61 na základě požadavku obyvatel hájovny a mlýnu (p. Eret, p. Kasten) a schvaluje
postupovat dále – projednání na DI Tachov
2. Sdělení Policie ČR DI Tachov k žádosti města o zvýšenou kontrolní činnost
v Kladrubech i z důvodu vedení objízdné trasy přes Kladruby
3. Oznámení p. Přemysla Budína, Husova 208, Kladruby o záboru veřejného prostranství
za účelem opravy fasády domu s tím, že zábor je dle obecně závazné vyhlášky
bezplatně, pokud nepřesáhne dobu tří měsíců (nahlášeno od 24.9. do 30.10.2012)
4. Prodloužení termínu uzavírky a tedy objízdné trasy přes Kladruby, a to do 31.10.2012
5. Protokol České školní inspekce o provedené následné státní kontrole v ZŠ Kladruby k přijetí
opatření a odstranění nedostatků

II. Rada města

schvaluje :

1. Zařazení žádosti Tomáše a Veroniky Kozákových, Zadní 355, Kladruby o větší byt
2. Prodloužení nájemní smlouvy na byt p.Vladislavě Kratochvílové, byt v domě čp. 359 - od
1.10.2012 do 31.12.2012
3. Poskytnutí sponzorského daru – propagačního materiálu o Kladrubech na Vánoční ples
studentů septimy Gymnázia Stříbro - 5 černých knih o Kladrubech, 1 kniha Pověstí,
5 propisovaček, 1 kalendář
4. Poskytnutí příspěvku 4000,- Kč Nakladatelství Českého lesa, p. Procházka, Domažlice na
vydání knihy CO ODNESL ČAS. (v knize budou uveřejněny i staré fotografie z Kladrub)
5. Zajíždění pojízdné prodejny Pekárny Stříbro do spádových obcí města Kladruby
6. Umístění turistické tabulky Hornicko-historického spolku Stříbro na sloup VO na výjezdu na
Stříbro vlevo (tabulka o velikosti 0,4x 0,6 m)

III. Rada města

nemá

námitek :

1. Ke stavbě oplocení pozemku p.p.č. 38/1 v k.ú. Tuněchody u Stříbra, žadatel p. Kindelmann,
Stříbro s tím, že p. Kindelmann zajistí vypracování geom. plánu skutečného zaměření plotu a
tento předá městu, aby mohlo být provedeno majetkové dořešení pozemku část p.p.č. 1441
v k.ú. Tuněchody u Stříbra

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Rybářským
svazem MO Stříbro na užívání a vstup na p.p.č. 152 v k.ú. Pozorka u Kladrub (rybník) pro
rybářský kroužek
2. ZM schválit odprodej části p.p.č. 1441 v k.ú. Tuněchody za cenu 60,-Kč/ 1m2 s tím, že
kupující uhradí veškeré náklady související s prodejem pozemku
3. ZM schválit návrh na směnu pozemků mezi městem Kladruby a s.p. Lesy ČR, a to st.p.č. 108
v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 389 m2 za lesní půdu p.p.č. 197/18 o výměře 446 m2
v k.ú. Kladruby u Stříbra a odprodej pozemku ve vlastnictví LČR st.p.č. 185/33 o výměře 239
m2. Pokud nesouhlas ze strany LČR, tak jen věcné břemeno

4. ZM schválit podání žádosti na SÚS PK o bezúplatný převod pozemků dotčených stavbou
chodníků v Revoluční a Husově ulici v Kladrubech
- P.p.č. 2252 o výměře 404 m2
- P.p.č. 2008/19 o výměře 8 m2
- P.p.č. 2250/1 o výměře 51 m2
- P.p.č. 2250/2 o výměře 37 m2
- P.p.č. 2251/1 o výměře 308 m2
- P.p.č. 2251/2 o výměře 430 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra
5. ZM schválit podání žádosti na PF ČR o zřízení věcného břemene přístupu
k nemovitosti ve vlastnictví města k budově čp. 353 na st.p.č. 585 v k.ú. Kladruby u
Stříbra, přístup přes p.p.č 202/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra, která je ve správě PF ČR

V. Rada města

nedoporučuje :

1. ZM schválit odprodej pozemku st.p.č. 108 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 389 m2
za cenu 3700,-Kč s.p. Lesy ČR (jedná se o pozemek, který byl dotčen stavbou hráze
rybníku Raška I)

Zasedání přítomni : Mgr. Štěrbová, Mgr. Šmahel, p. Horák, p. Kunešová
Omluven : p. Pospíšil

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Helena Kunešová - členka rady města

Dne: 10.10.2012

