Zasedání rady města
Číslo: 29/2012
Datum: 18.01.2012
Přítomno : 5 členů rady města
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Návrh zadání územního plánu města Stříbra (viz. grafická příloha zadání) a nemá k zadání
žádné připomínky
2. Informace o novém nájemci KD Kladruby - nájemkyně složila dne 16.01.2012 na účet
města Kladruby kauci ve výši 24.000,-Kč, smlouva o nájmu bude uzavřena s platností od
1.2.2012 dle již sdělených podmínek

II. Rada města

schvaluje :

1. Zvýšenou cenu vstupenky a předplatného na hudební festival Kladrubské léto vstupenka 130,- Kč a předplatné 400,- Kč
2. Vstupné na Klubové večery v Kladrubech v roce 2012 na částku 80,- Kč a koncert J.S.Lenka
100,- Kč
3. Řešení parkování autovraků na parkovišti u řadových domů v Zadní ul. a v Revoluční ul.
v Kladrubech tak, že majitelům os. aut bude zaslána výzva s tím, že pokud auto bez SPZ
neodstraní z parkoviště do 15.02.2012, bude město účtovat s platností od 16.02.2012
poplatek za užívání veřejného prostranství a to ve výši 0,50 Kč za každý i započatý m2 a za
každý i započatý den (tzn. za 1 den částka 2,-Kč)
4. Zařazení žádosti o byt p Václava Šlapáka, Kladruby, nám.Republiky 36 do seznamu žadatelů
o byt
5. Návrh p. Kratochvílové, Kladruby, Milevská 259 na splácení dlužné částky nájemného –
měsíčně nájem + 1.400,- Kč dluhu
6. Nové platové výměry ředitelky MŠ Kladruby p. Aleny Medové a ředitelky ZŠ Kladruby
Mgr. Ivety Svobodové dle nařízení vlády č. 448/2011 Sb.

III. Rada města

neschvaluje :

1. Žádost p. Aleše Nekoly, Losiná 253, bývalého nájemce objektu KD Kladruby, o zpětné
proplacení částky 20.303,-Kč za spotřebu plynu v bytě v KD, kde byl jiný nájemce
2. Nabídku firmy Bekr Břeclav o zmapování cyklotras a turistických tras (cena inzertních ploch
dle velikosti od 7.500,- Kč do 30.000,- Kč + DPH a cena publikace s vlastním přebalem –
130,-Kč/1 ks)
3. Nabídku firmy Infokanál s.r.o. Praha se zajištěním SMS zpráv občanům přes SMS InfoKanál

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit Plán činnosti a kontrol finančního výboru města Kladruby na rok 2012
2. ZM schválit odvod přídělu ve výši 4% z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků
roku 2011 do sociálního fondu roku 2012 ve výši 140.6461,- Kč, a to do 31.3.2012
3. ZM schválit rozpočet Sociálního fondu na rok 2012

4. ZM schválit závodní stravování zaměstnanců města a uvolněných zastupitelů města v roce 2012
5. ZM schválit nájemní smlouvu o provozování vodovodů v obcích Brod, Tuněchody uzavřenou
mezi městem Kladruby a firmou Jaroslav Slepička, provozování vodovodů a kanalizací Kostelec 81

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 18.1.2012

