Zasedání rady města
Číslo:
35/2012
Datum: 18.04.2012
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí

:

1. Informaci o stavu dlužníků na nájemném z bytů města ke dni 31.3.2012
2. Vysvětlení ředitelky MŠ Kladruby, že zvýšení počtu dětí v MŠ Kladruby pro školní rok
2012/2013 nebude mít vliv na újmu kvality výchovně vzdělávací práce školy a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
3. Protokol Státní energetické inspekce Plzeň o výsledku kontroly o hospodaření energií

II. Rada města

schvaluje :

1. Výsledek výběrového řízení na akci "Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Kladruby" vítěz řízení firma SOME Jindřichův Hradec s.r.o. s cenou 1.985.000,- Kč
2. Zařazení žádosti p. Aleny Rytířové, Kladruby 36 o výměnu bytu do seznamu žadatelů
3. Zařazení žádosti p. Vladislava Babušky, Stříbrská 331, Kladruby do seznamu žadatelů o
přidělení bytu
4. Uzavření pozemkové nájemní smlouvy s p. Antonií Liškovou, Zadní 355 , Kladruby o
pronájmu části p.p.č. 202/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra, a to se zpětnou platností 3 roky ,
výměra 400 m2, výše nájemného 0,50 Kč/1 m2/ 1 rok, tzn. 200,-Kč ročně
5. Výjimku z počtu dětí v MŠ Kladruby pro školní rok 2012/2013
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu p. Vladislavě Kratochvílové- nájemce bytu č. 1/359 v
Milevské ulici v Kladrubech, prodloužení od 1.4.2012 do 30.6.2012
7. Prodejní cenu knihy Kladrubský klášter v pověstech, legendách a vyprávěních - 100 Kč vč. DPH
8. Poskytnutí propagačního materiálu OA Stříbro na konání Majálesu - 5 ks knih o Kladrubech
(černé), 3 ks knihy zelené a 5 ks map Kladruby
9. Přidělení bytu 1+1 v podkroví domu čp. 36, náměstí Republiky v Kladrubech manž. Bebrovým,
Kladruby

III. Rada města

nemá

námitek

:

1. K výstavbě FVE s výkonem 30 kW, která bude instalována na střeše s.r.o.
KOVOPRODUKT, Milevská 368, Kladruby s tím, že stanovisko rady města nenahrazuje
povolení požadována dle platných zákonů. Žadatel p. Miroslav Mašát, Husova 222, Kladruby

IV. Rada města

neschvaluje :

1. Směnu pozemků p.p.č. 32/31 v k.ú. Kladruby u Stříbra (chodník ve Stříbrské ulici před
bytovkou čp. 307) za část pozemku část p.p.č. 32/15 pruh o šíři 1 m při štítu bytovky čp. 306
v Kladrubech + část st.p.č. 180/1 k.ú. Kladruby, z důvodu značných nákladů při směně
(zaměření, GP)

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 18.4.2012

