Zasedání rady města
Číslo:
44/2012
Datum: 15.08.2012
Usnesení:
I.

Rada města

bere na vědomí :

1. Zprávu FÚ Tachov o provedené daňové kontrole na akce - Hřiště u MŠ Kladruby, Oprava
hřbitovní zdi, Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok
2003
2. Rozhodnutí MěÚ Stříbro o povolení úplné uzavírky a stanovení objížďky přes Kladruby
z důvodu uzavření mostu na silnici Stříbro – Benešovice. Platnost uzavírky do 23.09.2012
3. Veřejná nabídka pozemků PF ČR dle § 7 zák.č. 95/1999 Sb.

- k.ú. Láz u Kladrub – p.p.č. 1425/1 a 1929/4
- k.ú. Pozorka u Kladrub – p.p.č. 242/4, 267/2, 267/7, 267/8
s tím, že město nemá o pozemky zájem
4. Stav závazků nájemce KD vůči městu s tím, že p. Brestovanská bude přizvána na příští
zasedání RM

II. Rada města

schvaluje :

1. Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a městem Stříbro o poskytnutí finančního daru ve
výši 3000,- Kč na organizační zajištění turistického pochodu Svatováclavskej vejšlap
konaného dne 28.9.2012
2. Zařazení žádosti p. Hubkové Věry, Malé Dvorce 34, Přimda o umístění do domu
s pečovatelskou službou do seznamu žadatelů
3. Prodejní cenu Kladrubského kalendáře na rok 2013 - 120,- Kč
4. Poskytnutí propagačního materiálu do tomboly na akci AHOJ prázdniny - propisovačky - 50
ks, černé knihy o Kladrubech - 10 ks
5. Poskytnutí propagačního materiálu na pouťový fotbalový zápas "starších pánů" 20 ks černých knih, 20 ks propisovaček
6. Připojení domu čp. 10 ve Vrbici do kanalizace v obci Vrbice, žadatelé Vladěna Rypová a Josef
Horvát
7. Provedení stavebních úprav domu čp. 10 ve Vrbici dle předloženého návrhu, žadatelé Vladěna
Rypová a Josef Horvát
8. Nabídku firmy Belas s.r.o. Stříbro na úpravu komunikace v obci Vrbice v ceně 166.040,- Kč
bez DPH s tím, že musí dojít k synchronizaci prací realizační firmy a prací prováděných panem
Horvátem a sl. Rypovou
9. Zápůjčku místnosti na „Staré poště“ Rybářskému kroužku Kladruby
10. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Mazeppa s.r.o. Plzeň na
zorganizování výběrového řízení na akci "Víceúčelové hřiště v Kladrubech" za cenu 15.000,Kč + DPH
11. Přípravu projektu na výstavbu jednoho rybníku v Milevě projektantem p. V. Říhou,
Tuněchody. Z důvodu nevhodného podloží nelze realizovat výstavbu dvou rybníků
12. Výsledek výběrového řízení na akci "Výměna vodovodních řadů v obci Tuněchody"
- vítěz firma Stamoza s.r.o. Cheb

III. Rada města

souhlasí :

1. S dělením pozemků dle GP č. 178-118/2012 a jeho zápisem do KN pozemky v k.ú. Pozorka u Kladrub v souvislosti s realizací stavby Rekonstrukce RN
Raška I (Jedná se o skutečné zaměření stavby, kdy GP došlo k rozdělení p.p.č. 79/4
v k.ú. Pozorka u Kladrub, která je vl. města Kladruby)

IV. Rada města

pověřuje :

1. Starostku města k jednání s p. Syrovým ohledně projednání odkupu pozemku, který
bezprostředně sousedí s pozemkem u školních dílen, a to v souvislosti s výstavbou
víceúčelového hřiště v Kladrubech

V. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit podání žádosti na PF ČR o zpracování privatizačního projektu na převod p.p.č.
1992/6 v k.ú. Kladruby u Stříbra a p.p.č. 2233 v k.ú. Kladruby u Stříbra do vlastnictví města
(jedná se o pozemek u ČOV a u výjezdu z dílen v Revoluční ulici)
2. ZM schválit změnu katastrální hranice mezi k.ú. Kladruby u Stříbra a k,ú. Milevo - jedná se
o kat. hranic, kterou tvoří řeka v úseku obou směrů od silničního mostu přes silnici Kladruby
– Milevo za kamenolomem
3. ZM schválit přijetí dotace pro ZŠ Kladruby od MŠMT - EU peníze školám - Operační
program vzdělávání pro konkurenceschopnost - v současné době poskytnuto 60% z návrhu tj.
566.545,20 Kč
4. ZM schválit uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Stamoza s.r.o. Cheb na
akci "Výměna vodovodních řadů v obci Tuněchody" za cenu 903.567,34 Kč vč. 20% DPH

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: 15.8.2012

