Zasedání rady města
Číslo:
43/2012
Datum: 25.07.2012
Usnesení:
I.

Rada města

schvaluje :

1. Zařazení žádosti o byt p. Jany Hanzlíkové, nyní Kladruby, Zadní 356 do seznamu žadatelů o
přidělení bytu
2. Uzavření dohody mezi městem Kladruby a p. Jaroslavem Šimkem, pohostinství Brod o
úhradě za spotřebovanou el. energii při čerpání vody ze sklepa. Jedná se o období
leden – duben 2012, cena za 1kwh 5,40 Kč, cena celkem 2.575,-Kč vč. DPH
3. Uzavření mandátní smlouvy č. 5/7/2012 mezi městem Kladruby a Janem Kuvíkem,
Třešňová 1290, Stříbro na zařízení technické pomoci - stavebního dozoru při realizaci
stavby - Oprava povrchu komunikací v MŠ Kladruby za cenu 1% z konečné ceny
stavby + cestovní náklady - 80,- Kč za jednu návštěvu staveniště
4. Poskytnutí propagačního materiálu na akci- Trofeo Niké Bohemia 2012 dne 27.7.2012 :
25x taška, černá kniha, propisovačka, mapa města, odznak, pohledy a další materiály
poskytované zdarma
5. Prodejní cenu propisovačky - Město Kladruby - 10,- Kč
6. Výpůjčku pozemku u nemovitosti čp. 99 v Kladrubech ZO ČSCH Kladruby k pořádání výstavy
drobného zvířectva v době kladrubské pouti včetně přípravy a následného vyklizení prostor.
Jedná se o dny 18. – 19. srpna 2012
7. Informaci ředitelky MŠ Kladruby o stanovení stravného v MŠ Kladruby od 3.9.2012
8. Určení odměny ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové za I.pololetí 2012
9. Nabídku firmy Belas JS s.r.o. Stříbro na vybudování autobusové zastávky před budovou
čp. 19 v obci Vrbice za cenu 45.045,- Kč bez DPH
10. Nabídku firmy Elektro MB s.r.o. Stříbro na rekonstrukci VO Milevo za cenu 78.716,- Kč
11. Smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby s firmou Zikostav s.r.o. Kladruby na akci
„Rekonstrukce terasy a schodišť ZŠ Kladruby“ za cenu 310.906,- Kč bez DPH
12. Nákup materiálu na opravu lesních cest Kladrubskými lesy s.r.o. za cenu 50,- Kč/t bez dopravy
v množství do 1.500 t

II. Rada města

nesouhlasí :

1. S oddělením části pozemku p.p.č. 241/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub s tím, že tento pozemek
přímo navazuje na p.p.č. 241/3 , která je v územním plánu navržena jako plocha pro
parkoviště. Pokud bude skutečně stavba parkoviště realizována, je možné že tato bude
zasahovat i do p.p.č. 241/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub. Vlastnictvím pozemku 241/1 v k.ú.
Pozorka u Kladrub předejdeme případným možným problémům. Tento pozemek bude zahrnut
do územního plánu. Vše viz. dopis ze dne 23.03.2012 (žádost PF ČR o stanovisko k oddělení
části p.p.č. 241/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub na základě žádosti manželů Emila a Heleny
Jančových – převod části pozemku mimo nabídku dle zák.č. 229/1991 Sb. )
2. S nabídkou k natočení pořadu Cyklotoulky s Vilémem Dubničkou z důvodu, že tento pořad
byl již natočen s Michalem Jančaříkem
3. S žádostí Ing. Martina Junka, Plzeň U Ježíška 11 o umístění pojízdného včelína s cca čtyřmi
úly na pozemek p.p.č. 185/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, že umístění včelína by ohrožovalo
občany procházející pěšinou vedenou tímto pozemkem a umístění by bylo příliš blízko
oplocení zahrad

III. Rada města

nemá

námitek :

1. Ke konání výstavy drobného zvířectva pořádané ZO ČSCH Kladruby ve dnech 18. –19. 8.
2012 v areálu čp. 99 v Kladrubech

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje - Správa a údržba silnic
o bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města – jedná se o pozemky, které byly
dotčeny stavbou chodníku v Brodu u Stříbra
- P.p.č. 1606/2 o výměře 71 m2
- P.p.č. 1606/3 o výměře 24 m2
- P.p.č. 1665/1 o výměře 278 m2
- P.p.č. 1666/3 o výměře 92 m2 vše v k.ú. Brod u Stříbra
2. ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene a o právu stavby č. IV-12007992/VB/001 Kladruby, Husova 393, OZE, kNN , p.p.č. 1999/1 v k.ú. Kladruby u
Stříbra mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s. - jedná se o novou skříň SR622
u transformátoru v parku pod základní školou – z důvodu FVE. Náhrada za
věc.břemeno 1000,-Kč
3. ZM schválit podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje - Správa a údržba silnic o
bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města – jedná se o pozemky, které byly
dotčeny stavbou chodníku Kladruby u Stříbra a Pozorka u Kladrub – stavby
bezbariérové propojení kláštera se středem města.
Jedná se o pozemky:
- p.p.č. 2071/4 o výměře 100m2
- P.p.č. 2236 o výměře 393 m2
- P.p.č. 2237 o výměře 704 m2
- P.p.č. 2238 o výměře 90 m2
- P.p.č. 2239/2 o výměře 103 m2
- P.p.č. 2240 o výměře 87 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra
- P.p.č. 231/12 o výměře 1869 m2
- P.p.č. 300 o výměře 546 m2
- P.p.č. 301/1 o výměře 333 m2
- P.p.č. 231/4 o výměře 60 m2
- P.p.č. 231/5 o výměře 61 m2
- P.p.č. 231/11 o výměře 599 m2
- P.p.č. 299 o výměře 296 m2 vše v k.ú. Pozorka u Kladrub

Zasedání přítomni : Mgr. Štěrbová, p. Pospíšil. P. Šmahel, p. Horák, p. Kunešová

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

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

Dne: 25.7.2012

