Zasedání rady města
Číslo:
39/2012
Datum: 30.05.2012
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Nabídku PF ČR k pronájmu pozemků
- k.ú. Kladruby u Stříbra p.p.č. 1741/5 a 2169
- k.ú. Láz u Kladrub 1107/17
- k.ú. Milevo p.p.č. 720/1 a 946/6
- k.ú. Vrbice u Stříbra p.p.č. 748/3 a 748/6
- k.ú. Pozorka u Kladrub p.p.č. 188/1
- k.ú. Brod u Stříbra p.p.č. 1641
s tím, že o pozemky město nemá zájem
2. Informaci o stavu plateb nájemného za pronájem KD Kladruby, nájemce p. Brestovanská
3. Informaci o konání tábora JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Ichtys Plzeň v době
letních prázdnin na p.p.č. 628/1 Brod u Stříbra – u bývalého Benišova mlýna

II. Rada města

schvaluje :

1. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč Rybářskému kroužku Kladruby na
nákup cen pro účastníky Rybářského dne konaného 2.6.2012 v Kladrubech a poskytnutí
6 ks odznaků se znakem města
2. Uzavření mandátní smlouvy č. 1/4/2012 mezi městem Kladruby a Janem Kuvíkem,
Třešňová 1290, Stříbro na zajištění stavebního dozoru stavby Bezbariérový chodník při ul. Revoluční v Kladrubech
Bezbariérový chodník při ul. Husova v Kladrubech
za cenu 1% z konečné ceny stavby + cestovní náklady 80,- Kč za 1 návštěvu staveniště
3. Provedení prací - výměnu a dodávku 6 ks nových měřičů tepla v domech čp. 403 a 404
v Revoluční ul. v Kladrubech firmou EMBRA a.s. (dodávala i původní měřiče) za
celkovou cenu 21.266,-Kč včetně 14% DPH
4. Zařazení žádosti o přidělení zahrádky p. Aleny Černé, Husova 209, Kladruby do seznamu
žadatelů
5. Zařazení žádosti o přidělení zahrádky p. Dominika Hilfa, Zadní 301, Kladruby do
seznamu žadatelů
6. Zařazení žádosti p. Martina Kováče, Brod u Stříbra čp. 62 do seznamu žadatelů o
přidělení bytu
7. Zařazení žádosti p. Zdeňka Kryštofa, bytem Cheb, Hrnčířská 8 do seznamu žadatelů o
přidělení bytu v DPS v Kladrubech s tím, že při přidělování bytu v tomto zařízení budou
upřednostňováni občané ze správního území města Kladruby a přilehlého okolí
8. Uzavření MŠ v Kladrubech o prázdninách od 16.7. do 10.8.2012 a uzavření III. třídy MŠ v
tomto období
9. Odstranění závad v ZŠ Kladruby, zjištěných při kontrole Českou školní inspekcí,
provedených firmou Belas JS s.r.o. Stříbro :
- Oprava betonového povrchu před kotelnou - 22.180,-Kč bez DPH
- Oprava poklopu revizní šachty v komunikaci - 1.680,- Kč bez DPH
- Oprava poklopu revizní šachty před vstupem do objektu - 4.200,- Kč bez DPH

10. Uzavření dohody s manž. Švarcovými a p. Fízikovou o náhradě škody ve výši 6.000,- Kč
za rozbitý monigolf u ZŠ v Kladrubech s tím, že p. Fíziková uhradí škodu ve 3 splátkách a
Švarcovi jednou platbou
11. Umístění nového hnízda veřejného rozhlasu v Zadní ulici v Kladrubech v ceně 17.500,- Kč
12. Výstavbu fotovoltaické elektrárny firmou Zikostav s.r.o. na střeše objektu čp. 408 v
Kladrubech
13. Změnu poplatků za stanování na Výrově - dospělá osoba - z 50,- Kč na 30,- Kč/ den
- dítě od 6 do 15 let - ze 30,- Kč na 20,- Kč/ den
14. Uzavření dohody mezi městem Kladruby a p. Janem Horou, Stříbro, Palackého 1178 na
vybírání poplatků za stanování na Výrově
15. Poskytnutí finančního příspěvku 1.000,- Kč a propagačního materiálu (6x mapa, 3x kniha
pověstí, 6x kniha o Kladrubech černá, 6x taška) na ceny při konání Výrovského triatlonu dne
30.6.2012
16. Přesun prostředků z rozpočtu technických služeb (z nákupu a oprav strojů) na stavbu
přístřešku na TS
17. Provedení zatrubnění potoka v rámci akce "Bezbariérový chodník při ulici Revoluční v
Kladrubech" s tím, že bude oslavena Správa a údržba silnic Stříbro, aby se spolupodílela na
této akci

III. Rada města

nemá

námitek :

1. K předložené PD „Rodinný dům na st.p.č. 14/1 v k.ú. Brod u Stříbra“, investor Ing.
Kateřina Rytířová, Jiráskova 1078, Unhošť (jedná se o novou výstavbu RD na
původním RD čp. 32 v obci Brod)

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 10112012 uzavřenou mezi městem
Kladruby a Plzeňským krajem na projekt "Víceúčelové hřiště v Kladrubech" ve výši 450.000,Kč
2. ZM schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-120007655/1 mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce a.s. Jedná se o věcné břemeno o
rozsahu 4 m2 , cena 1000,-Kč.Věcné břemeno se sjednává na stavbu Kladruby, Zadní,
p142/1,3, - kabelové vedení NN - jedná se o el. přípojku pro RD p. Vlasty Hradilové
3. ZM schválit odkoupení pozemku p.p.č. 102/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra městem Kladruby od
p. Jana Beneše, a to za cenu 50,-Kč ( 97 m2, cena celkem 4.850,-Kč) a zároveň odprodej
části p.p.č. 2002/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře dle geom. plánu za cenu 50,-Kč/1 m2 +
náklady na GP + náklady na vklad práva do KN (tento postup se navrhuje z důvodu velkého
rozdílu ve výměře pozemků požadovaných p. Benešem ke směně)

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

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 30.5.2012

