Zasedání rady města
Číslo:
31/2012
Datum: 22.02.2012
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí

:

1. Informaci o nákladech na topení (spotřeby plynu) v KD v Kladrubech za období od
11.10.2011 do 3.2. 2012 – období, kdy nebyl nájemce a konaly se akce města, topení jen
nárazově na akce, celkem 10 akcí - náklady 44.601,-Kč
2. Opakovanou žádost Kláry Rötlichové o přidělení bytu v DPS v Kladrubech
3. Zveřejnění veřejné nabídky pozemků dle § 7 zák.č. 95/1999 Sb., od PF ČR
- p.p.č. 528/1 v k.ú. Brod u Stříbra (sousedí s pozemkem u studní)
- p.p.č. 483/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra (pozemek podél silnice směrem na Stříbro a přes rybník
p. Koukolíka)

s tím, že o pozemky nemá město zájem
4. Poděkování SDH Kladruby za poskytnutí cen do tomboly na hasičský ples v lednu 2012
5. Informaci k dořešení finančního vyúčtování s bývalým nájemcem restaurace U Koruny

II. Rada města
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

schvaluje :

Snížení nájemného p. Kateřině Pospíchalové – byt č. 7 v domě čp.356 v Zadní ulici
v Kladrubech s platností od 1.10.2011 zpětně do 30.4.2012 o 15%, a to z důvodu, že po
opravě malby v bytě opět teče voda po zdech – plíseň v místnostech, v bytě při plném topení
15 stupňů
Snížení nájemného p. Janě Valenové – byt č. 6 v domě čp.356 v Zadní ulici v Kladrubech s
platností od 1.10.2011 zpětně do 30.4.2012 o 15%, a to z důvodu neustálé plísně v bytě a
praskání zdí
Převod pozemkové nájemní smlouvy na pronájem zahrádky na části p.p.č. 1964/1 v k.ú.
Kladruby u Stříbra (lokalita pod ZŠ), a to z p. Marie Krásné, Kladruby na p. Michala Šimana,
Kladruby s tím, že pronájem bude pouze v původním rozsahu bez požadovaného zvětšení
pozemku
Zařazení žádosti o byt sl. Petry Krásné, Kladruby, Kostelní 94 do seznamu žadatelů o byt
Zařazení žádosti o byt p. Mikuláše Bajusze, doručovací adresa Kostelní 94, Kladruby
do seznamu žadatelů o byt s tím, že budou upřednostňováni občané ve správním obvodu
města Kladruby
Zařazení žádosti o byt p. Martina Mikeše, Zhoř 58 do seznamu žadatelů o byt s tím, že budou
upřednostňováni občané ve správním obvodu města Kladruby
Zařazení žádosti o byt manž. Věry a Radka Prušákových, Stříbrská 309, Kladruby do
seznamu žadatelů o byt
Přidělení 1 místnosti v domě čp. 6 v Husovo ulici v Kladrubech p. Zdeňku Heřmanovi
(předáno již 14.2.2012)
Zařazení žádosti o přidělení bytu v DPS v Kladrubech, žadatel Anna Krejčová, Bykoš 37,
Králův Dvůr do seznamu žadatelů o byt v DPS
Zařazení žádosti p. Petra Curzydla a Danuše Křížové, Zhoř 63 o přidělení bytu 1+1 v DPS
v Kladrubech do seznamu žadatelů o byt v DPS
Přičlenění honebního pozemku p.p.č. 1543 v k.ú. Milevo k nově vznikající honitbě HS Zhoř přípravný výbor Václav Nedvěd a Ing. Jiří Kašpárek
Uzavření Podlicenční smlouvy a Memoranda o partnerství s Plzeňským krajem ve věci
bezúplatného získání geografických dat pro potřeby města – ortofotomapa Plzeňského krjae
2011 a účelová katastrální mapa Plzeňského kraje
Dodatek č. 1/2012 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na
zajištění dopravní obslužnosti – na letošní rok cena 90.180,-Kč

14. Vyvolání jednání s p. Eduardem Halamou, Praha o odprodeji pozemků p.p.č. 32/1 a 2214

v k.ú. Kladruby u Stříbra do vlastnictví města
15. Pronájem bytu v Milevské ulici čp. 260 v Kladrubech p. Jarmile Paločkové, Kladruby,

Pozorka 45
16. Cenovou nabídku auditora - Plzeňské služby- správa nemovitostí s.r.o.na aktualizaci

energetického auditu budovy MŠ za cenu 17.500,- bez DPH
17. Poskytnutí propagačního materiálu na konání akce Maglajz boulder cup konané dne
10.3.2012 - 50 ks tašek, 50 ks samolepek se znakem, 50 ks mapek - trhačka

III. Rada města

nemá

námitek

:

1. Ke stavebním úpravám hostince „U kláštera“ Kladruby, investor Jaroslava a Zdeněk
Soukupovi, Husova 185, Kladruby

IV. Rada města

neschvaluje :

1. Žádost manž. Jaromíra a Heleny Mautvicových , Kladruby, Hřbitovní 298 o odprodej
pozemku č. 35 a 133/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra z důvodu, že pozemky má pronajaté
ZIKOSTAV s. r.o.
2. Žádost p. Václava Kožnara, Kladruby 406 o povolení prokopání hráze rybníka na p.p.č. 603/2
v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem vybudování nového betonového čapu a odtokové roury na
původním místě (větší průměr) s tím, že bez projektu není možné zasahovat do tělesa hráze a
zvětšení dimenze odtokové roury nemá opodstatnění. S vybudování nového čapu rada města
souhlasí

V. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit podání žádosti o dotaci z grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury
pro rok 2012 na projekt Kladrubské léto 2012 a Divadelní rok 2012
2. Přizvat na zasedání ZM p. Martina Vaňka, Kladruby, Kostelní 91 k projednání žádosti o
odprodej stavebního dvora v Kladrubech
3. ZM schválit odkoupení náhradních restitučních nároků od p. Polánky, a to do výše 10.000,Kč

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: 22.2.2012

