Zasedání rady města
Číslo: 30/2012
Datum: 01.02.2012
Usnesení:
I. Rada města

bere na

vědomí :

1. Nabídku pozemků PF ČR k náhradním restitucím – jedná se o pozemky 2186/104, 2186/193,
2186/205,2186/206 v k.ú. Kladruby u Stříbra – pozemky západně od kamenolomu pod dálnicí,
celková výměra pozemků 718 m2, cena celkem 2347,-Kč s tím, že město o tyto pozemky
nemá zájem
2. Technickou zprávu firmy Gemos CZ Čelákovice k dopravnímu měření v Kladrubech
3. Žádost p. Heřmanové, Kladruby o ubytování p. Zdeňka Heřmana v domě čp. 6 v Kladrubech
s tím, že požadavek bude řešen po podání žádosti p. Heřmana
4. Nové normativy stravného dětí v MŠ platné od 1.1.2012 s tím, že zvýšení nebude od
1.1.2012, ale až od září 2012

II. Rada města

schvaluje :

1. Zařazení žádosti p. Marianny Tancošové, Revoluční 403, Kladruby do seznamu žadatelů o
byt (výměna bytu za větší)
2. Zahájení správního řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu s p. Vladimírem Šebestou,
nar. 1950 a p. Marií Šebestovou, nar. 1961, kteří mají stále trvalý pobyt vedený na neexistující
adrese Revoluční 68, Kladruby a na výzvy nereagují
3. Smlouvu o dílo č. 6/2011 na zhotovení PD na Stavební úpravy MK ul. Kostelní v Kladrubech
uzavřenou mezi městem Kladruby a Ing. Jiřím Pangrácem, Plzeň
4. Nabídku projektových prací projekční kanceláře Kohoutek, Klatovy na přepracování umístění
kompostárny Kladruby (přesunuta na místo za skládkou), nabídka je projekt pro územní
řízení – 70% původní ceny – 34.860,- Kč, a projekt pro stavební povolení – 65% původní
ceny – 62.010,- Kč. Cena celkem bez DPH - 96.870,- Kč
5. Uzavření III. třídy MŠ Kladruby v době jarních prázdnin od 6.2. do 10.2.2012
6. Úhradu poplatku za vzdělávání v MŠ Kladruby pro děti s odkladem školní docházky (dříve
bezúplatný) s platností od září 2012
7. Zaslání nové výzvy manž. Bokrovým, Plzeň s tím, že při provádění geodetických prací v k.ú.
Brod – zaměřování skutečných hranic a hranic oplocení bylo zjištěno, že část jejich oplocení
na západní straně pozemku je postaveno jinak než je jejich skutečné vlastnictví. Jde o p.p.č.
1476/18 o výměře 8 m2. Zároveň zaslat návrh kupní smlouvy na cenu 200,-Kč za 1 m2
8. Záměr výstavby fotovoltaické elektrárny :
- firmě Solarpark Dřísy s.r.o., Dřísy 12 – na střeše budovy II. stupně ZŠ Kladruby, na st.p.č.
391 o výměře 928 m2
- firmě Solarpark Opočnice s.r.o., Opočnice 80 – na střeše budovy II. stupně ZŠ Kladruby, na
st.p.č. 391 o výměře 928 m2
- firmě Freitag Utility Construction s.r.o., Podnikatelská 545, Praha na střeše budovy
tělocvičny ZŠ Kladruby, st.p.č. 392 o výměře 400 m2
- firmě EuropEL s.r.o., Podnikatelská 545, Praha na střeše budovy jídelny ZŠ Kladruby, st.p.č.
393 o výměře 505 m2

III. Rada města

nemá

námitek :

1. K úpravě části pozemku p.p.č. 185/98 v k.ú. Kladruby u Stříbra, který je ve vlastnictví města,
za účelem zřízení krytého parkovacího stání - žadatel Mgr. Andrej Diky, Sadová 288,
Kladruby s tím, že s umístěním parkovacího stání vyjádří souhlas i druhý uživatel pozemku
(p. Helena Kokrmentová) a vlastníci sousedního pozemku. Zároveň upozorňujeme, že

stanovisko města k tomuto záměru nenahrazuje povolení pokud je dle platných předpisů
k této stavbě vyžadováno
2. K provedení rekonstrukce oplocení mezi p.p.č. 185/98 v k.ú. Kladruby u Stříbra a MK v
Sadové ulici v Kladrubech s tím, že tento souhlas nenahrazuje povolení pokud je požadováno
dle platných předpisů – žadatelé Mgr. Andrej Diky a Helena Kokrmentová, Sadová 288,
Kladruby

IV. Rada města

neschvaluje :

1. Pronájem pozemku č. 2007 v k.ú. Milevo za účelem pastvy pro koně Občanskému sdružení
Ostrov naděje, Milevo 25. Tento pozemek je porostlý vrbami a dalšími křovinami
2. Nákup nové myčky do restaurace U Koruny v Kladrubech

V. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit podání žádosti na PF ČR o zpracování privatizačního projektu na převod
pozemků do vlastnictví města Kladruby:
- p.p.č. 241/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub
- p.p.č. 1444 v k.ú. Tuněchody u Stříbra (původně st.p.č. 44 – bývalá váha, nyní stání pro
kontejnery na tříděný odpad)
- p.p.č. 2231 v k.ú. Kladruby u Stříbra (původně st.p.č. 16 – zpevněná plocha u čp. 266
v Milevské ul a část MK Jílové ul.)
- p.p.č. 2232 v k.ú. Kladruby u Stříbra (původně st.p.č. 399/4 – zpevněná plocha u čp. 296
Stříbrská ul.)
2. ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0004300/1 mezi ČEZ
Distribuce a.s., (zastoupena JH projekt s.r.o.) a městem Kladruby - el. vedení st.p.č. 21, 73,
p.p.č. 1578/6 a 1602 v k.ú. Brod u Stříbra . Náhrada za věcné břemeno – jednorázově 1000,Kč včetně DPH
3. ZM schválit seznam sponzorů Učitelského plesu konaného dne 28.1.2012 (příloha č. 1)
4. ZM schválit podání žádosti o dotaci z dotačního programu odboru školství, mládeže a sportu
KÚ Plzeňského kraje na Hřiště s umělým povrchem v Husově ulici v Kladrubech
5. ZM schválit podání žádosti do Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2012 na akci
„Bezbariérový chodník v Husově ulici“
6. ZM schválit podání žádosti o dotaci z dotačního programu odboru školství, mládeže a sportu
KÚ Plzeňského kraje „Bezpečné branky“ na nákup branek pro potřeby města
7. ZM schválit podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na opravu kaple ve
Vrbici

VI. Rada města

nedoporučuje :

1. ZM schválit směnu pozemku p.p.č. 1530 v k.ú. Kladruby u Stříbra s VUSS Plzeň z důvodu,
že pozemek města je lesní pozemek a pozemek VUSS je travnatý porost

VII. Rada města

ukládá :

1/2012 Starostce města
zadat zpracování znaleckého posudku na pozemek p.p.č. 102/5 o výměře 1672 m2 a
102/9 o výměře 1010 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra

Zapsal:
Ověřili:

Irena Löriková
Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 1.2.2012

