Zasedání rady města
Číslo:
51/2012
Datum: 14.11.2012
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí:

1. Protokol o vypracování vnitřního auditu v ŠJ ZŠ Kladruby v roce 2012 s tím, že nedostatky
budou průběžně odstraňovány podle finančních možností zřizovatele
2. Protokol o výsledku kontroly v ŠJ MŠ Kladruby v roce 2012 s tím, že nedostatky budou
průběžně odstraňovány podle finančních možností zřizovatele
3. Sdělení PF ČR k převodu p.p.č. 809 v k.ú. Vrbice u Stříbra s tím, že o předmětný pozemek
nemá město zájem (pozemek při žel. trati)
4. Stížnost Jindřicha a Heleny Nových, Macháčkova 31, Plzeň ve věci skutečného užívání
zahrádky na p.p.č. 1964/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra – uživatel p. Turková Marta s tím, že bude
svoláno jednání

II. Rada města

schvaluje :

1. Vyplacení odměn členům SDH Kladruby dle předloženého návrhu
2. Uzavření dohody mezi městem Kladruby a Lesy ČR, Lesní správou Stříbro o způsobu a výši
úhrady za přenechání práva výkonu myslivosti na pozemcích přičleněných k vlastním
honitbám LČR
3. Rozpočtové opatření u ŠJ ZŠ Kladruby - přesun finančních prostředků ve výši 14.200,- Kč z
položky služeb a oprav do položky DDHM
4. Smlouvu o provedení prací a výkonů uzavřenou mezi městem Kladruby a p. Jiřím
Koukolíkem, Vrbice 33 o výpomoci při zimní údržbě místních komunikací ve správním území
města Kladruby + smlouva o výpůjčce radlice
5. Zařazení žádosti p. Štefana Greška, Černošín do seznamu žadatelů o přidělení bytu v DPS
v Kladrubech
6. Uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu NP – masáže v DPS v Kladrubech s platností od
1. 1.2013, a to s nájemcem Ivanou Bäumlovou, Sokolovská 14, Plzeň, IČO 47703466 s tím, že
p. Wildenauer Krejčová bude odpovědnou osobou, nájemné ve stejné výši 450,-Kč/1 měsíc +
energie
7. Zařazení žádosti p. Hany Polívkové, Brod u Stříbra 23 do seznamu žadatelů o přidělení bytu
8. Zařazení žádosti p. Vladimíra Bezděka, Zhoř 42 do seznamu žadatelů o přidělení bytu v DPS
9. Zařazení žádosti p. Jany Duřpekové, Hřbitovní 327, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení
bytu
10. Zařazení žádosti p. Milana Hubače, Hřbitovní 327, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení
bytu
11. Pronájem NP prodejny v DPS p. Jiřině Ženíškové, Vranov 8 s platností od 1.1.2013 za
nájemné 500,-Kč/1 měsíc (elektřina hrazena přímo dodavateli na základě samostatného
elektroměru pro prodejnu) s tím, že žadatelka musí mít příslušné oprávnění (živnostenský
list)

III. Rada města

neschvaluje :

1. Užití znaku města Kladruby firmou Aktiv 95 Opava s.r.o. pro vytvoření sběratelské kolekce
na předmětech "Button"

IV. Rada města

nemá námitek :

1. K předložené PD ve věci zřízení plynovodní přípojky k RD čp. 350 v Zadní ul. v Kladrubech
s tím, že před samotnou realizací bude městu ohlášen skutečný překop místní komunikace a
tato bude uvedena do původního stavu (stavebník - J.Mautvic)
2. K předloženému návrhu zadání změny č. 1 územního plánu města Bor
3. K přiloženému záměru stavby stání pro OA na vlastním pozemku p.p.č. 1958/13 v k.ú.
Kladruby u Stříbra, p. Jaroslav Horáček, Hřbitovní 345, Kladruby
4. K návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Úhlavky zpracované
Krajským úřadem PK, odborem životního prostředí

V. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit plán společných zařízení vyhotovený v rámci zpracování návrhu komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Kladruby u Stříbra (opravený a doplněný dle připomínek ZM)
2. ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 1476/18 v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov) manželům
Drahomíru a Alexandře Bokrovým, bytem Plzeň za cenu 200,-Kč + náklady na vklad
práva do KN
3. ZM schválit pronájem pozemku k zemědělské činnosti, (jako louky pro sklizeň píce, případně
pro pastvu dobytka)
- P.p.č. 211/2 o výměře 8802 m2 k.ú. Kladruby u Stříbra
- P.p.č. 211/25 o výměře 4519 m2 k.ú. Kladruby u Stříbra
- P.p.č. 133/6 o výměře 10 192 m2 k.ú. Pozorka u Kladrub,
- P.p.č. 133/7 o výměře 3510 m2 k.ú. Pozorka u Kladrub, jedná se o pozemky u bývalé
úpravny vody,
p. Jaroslavu Pospíšilovi, Kostelní 264, Kladruby, celkové roční nájemné 1.447,-Kč.

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

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 14.11.2012

