Zasedání rady města
Číslo:
46/2012
Datum: 19.09.2012
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Vyhlášení soutěže PF ČR na prodej pozemku č. 937/1 v k.ú. Milevo o výměře 5346
m2, cena 36.950,-Kč (pozemek u řeky na hranici katastru s k.ú. Kladruby u Stříbra)
s tím, že město nemá o pozemek zájem
2. Stav pohledávek nájemce KD Kladruby p. Brestovanské k 18.9.2012
3. Informaci dle int. stránek rybářů – 29.09.2012 výlov rybníku Výrov
4. Návrh na instalaci pamětní desky rodáka Rudolfa Kohna na dům čp. 14 na Pozorce s tím, že
bude rozhodnuto až po dohodě s majitelem domu

II. Rada města
1.
2.
3.
4.
5.

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

schvaluje :

Zápis do kroniky města Kladruby za rok 2011
Roční pronájem střechy domu čp. 194 v Husovo ulici v Kladrubech (p. Winkler) k umístění
internetu od f. Internethome, s.r.o. pro provoz infokiosku, za cenu 4.500,- Kč ročně
Cenovou nabídku ing. Černého, Plzeň na výkon TDI a koordinátora BOZP při akci
"Víceúčelové hřiště v Kladrubech" ve výši 68.000,- Kč
Zařazení žádosti o byt p. Anny Zezulové, Kladruby, Kostelní 196 do seznamu žadatelů o
přidělení bytu
Ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy na pozemek část p.p.č. 1964/1
v Kladrubech (zahrádka pod školou) s p. Michalem Šimanem dohodou ke dni 30.09.2012
bez nároku na jakékoli finanční odškodnění a schvaluje uzavření nové pozemkové
nájemní smlouvy s p. Martou Turkovou za stejných podmínek s tím, že dojde k úpravě plotu
tak, aby nebyli omezováni ostatní nájemci zahrad
Zařazení žádosti o byt p. Michaely Valové, Revoluční 406, Kladruby do seznamu žadatelů o
přidělení bytu (výměna bytu)
Poskytnutí 25 ks knihy Kladrubský klášter v pověstech, legendách a vyprávěních pro potřeby
ZŠ Kladruby
Užívání a úpravu prostor prádelny v domě čp. 356 v Kladrubech manž. Kunzovým pro
uskladnění mobilního vozíku pro tělesně postižené
Nabídku Regionální rozvojové agentury o.p.s. k vypracování žádosti na výstavbu
kompostárny za cenu 40.000,- Kč
Nabídku p. Marka Demjana na zhotovení zadních vrat do MŠ v Kladrubech v hodnotě
17.300,- Kč
Ošetření poškozeného památného stromu u silnice na Skapce firmou KRS Skviřín v ceně do
3.953,- Kč
Výsledek výběrového řízení na akci Kladruby - víceúčelové hřiště, vítězná firma TUBEKO
SPORT, spol. s r.o. Rynholec, za cenu 2.002.400,22 Kč vč. DPH

III. Rada města

nemá

námitek :

1. K předložené PD na stavbu zahradního domku na p.p.č. 580/8 v k.ú. Kladruby u Stříbra investor p. Jaroslav Nedvěd, Jílová 335, Kladruby s tím, že město Kladruby není povinno do
budoucna zachovat či zřizovat přístup k předmětné stavbě

IV. Rada města

neschvaluje :

1. Provedení jakýchkoli úprav v bytě p. Soblahovského, v čp. 403 Revoluční ul.,
Kladruby, doporučuje nabídnutí bytu v DPS v přízemí, který je nyní volný a je
bezbariérový
2. Žádost p. Kunzové, Kladruby 356 o vymalování bytu z důvodu, že výskyt plísně byl zohledněn
snížením nájemného
3. Poskytnutí příspěvku p. Jindřichu Novému, Kladruby, Hřbitovní ulice na arboristické ošetření
dubu z důvodu, že strom se nachází na jeho pozemku

V. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit podání žádosti na PF ČR o pronájem p.p.č. 152 v k.ú. Pozorka u Kladrub
včetně následného podání žádosti o úplatný převod do vlastnictví města Kladruby formou
privatizačního projektu (rybník u kláštera)
2. ZM schválit výprodej nepotřebného majetku dle předloženého návrhu
3. ZM schválit odprodej p.p.č. 430/2 v k.ú. Vrbice u Stříbra o výměře 6m2 Správě
železniční dopravní cesty, s.o. (zábor stavbou Optimalizace trati Stříbro – Planá u
Mariánských Lázní), cena dle znal. posudku 900,-Kč
4. ZM schválit prodloužení nájmu honebních pozemků ve vlastnictví města Kladruby v k.ú. Brod
u Stříbra, k.ú. Benešovice a k.ú. Kladruby u Stříbra Honebnímu společenstvu Kladruby - Brod
u Stříbra za stávajících podmínek do 15.3.2023
5. ZM schválit uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou TUBEKO SPORT, spol. s r.o.
Rynholec na akci Kladruby - víceúčelové hřiště, za cenu 2.002.400,22 Kč vč. DPH
6. ZM schválit nákup materiálu na kanalizaci v obci Láz s tím, že p. Jaroslav Mašát zajistí
výkopové práce a pokládku a zakoupí jednu šachtu

VI. Rada města

ukládá :

2/2012 - Starostce města
napsat nájemnici restaurace U Koruny p.Brestovanské dopis s tím, že neplatí nájemné
v dohodnutých termínech

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: 19.9.2012

