Zasedání rady města
Číslo:
50/2012
Datum: 31.10.2012
Usnesení:
I.

Rada města be r e n a v ě d o m í :
1. Informaci PF ČR – veřejná nabídka pozemků k náhradním restitucím p.p.č. 136/9 o výměře
3141 m2, p.p.č. 136/10 o výměře 2397 a p.p.č. 1961/1 o výměře 260 m2 vše k.ú. Láz u
Kladrub s tím, že město nemá o tyto pozemky zájem
2. Požadavek nájemníků domů čp. 355 a 356 v Zadní ul. v Kladrubech o zlepšení podmínek
vytápění včetně následného provedeného opatření
3. Informaci manž. Kunzových o provedených stavebních úpravách v bytě č. 5 v domě čp. 356 v
Zadní ulici v Kladrubech

II. Rada města s c h v a l u j e :
1. Doplatek nákladů za provozování vodovodů v Brodu a Tuněchodech za rok 2011 firmě
Slepička, Kostelec ve výši 67.585,80 Kč
2. Zařazení žádosti p. Lukáše Honzíka, Láz 8 o přidělení bytu v Kladrubech do seznamu
žadatelů o byt
3. Vyřazení inventáře ZŠ Kladruby - školní jídelny v celkové hodnotě 28.417,12 Kč
4. Zvýšení nájemného v domech čp. 36, 80, 86, 197, 203, 209, 297, 298, 299, 355, 356, 359
v Kladrubech a čp. 51 v Brodu u Stříbra z 25,45 Kč/m2 na 28,- Kč/m2 s platností od 1.1.2013
5. Výroční zprávu Základní školy v Kladrubech za školní rok 2011/2012
6. Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a ing. Janem Jungem, Plzeň na zpracování
PD na akci "Regionální muzeum Kladrubska" za cenu 110.000,- Kč bez DPH
7. Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a o.p.s. Plzeňsko v Evropě Pernarec zast. ing.
Romanem Reiserem za zpracování žádosti o dotaci na akci "Regionální muzeum Kladrubska"
za cenu 97.000,- Kč bez DPH
8. Pronájem části haly stavebního dvora v Kladrubech od 5.11. do 15.12.2012 J.Brabcovi,
Kladruby za účelem zámečnické výroby za cenu 150,- Kč za každý den skutečného využití
požadované části objektu + energie
9. Dohodu uzavřenou mezi městem Kladruby a záchrannou službou Royal Rangers Bezdružice
o plánované pomoci na vyžádání (bezúplatné)
10. Cenovou nabídku od firmy Hranička, Plzeň na zpracování PD plyn + ÚT čp. 355 a 356 + KD
a ubytovna za cenu 32.928,- Kč vč. DPH
11. Nákup informačních dopravních radarů IPR 10+ IPR EXD od firmy Bártek rozhlasy s.r.o. za
cenu 147.336,- Kč
12. Návrh smlouvy o dílo č. 113/2012 mezi městem Kladruby a Ing. Markétou Hoškovou, Zlín na
zpracování dokumentace pro výběr dodavatele k dotačnímu projektu z Operačního programu
ŽP - Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Kladruby za cenu 44.500,- Kč bez DPH
13. Kácení 5 ks jilmů za domem čp. 147 v Milevské ulici v Kladrubech, 3 ks proschlých kaštanů
v Revoluční ulici v Kladrubech a 1 ks suché břízy v obci Brod

III. Rada města n e s c h v a l u j e :
1. Zvýšení nájemného v domě čp. 6 v Kladrubech z 8,- Kč /m2 na 10,- Kč/m2 s platností od
1.1.2013 z důvodu vysokých nákladů za energie

IV. Rada města

nemá

námitek :

1. Ke změně likvidace odpadních vod na parcele st. 14/1 v k.ú. Brod u Stříbra – výstavba
nového RD - manž.Rytířovi (změna - místo jímky bude vybudována zasakovací rýha na
vlastním pozemku) s tím, že upozorňujeme, že sousední nemovitosti mají studny
2. K předloženému návrhu Ing. Pangráce na řešení lokality Kladruby – západ –
rozparcelování, zpřístupnění jednotlivých pozemků s tím, že je nutné v co nejkratší
době podat žádost o vydání územního rozhodnutí

IV. Rada města d o p o r u č u j e :
1. ZM schválit navýšení ceny vody v obcích Brod a Tuněchody na částku 21,- Kč bez DPH,
s platností od 1. 1.2013
2. ZM schválit kupní smlouvu mezi městem Kladruby a RWE GasNet, s.r.o. o prodeji
plynovodu „Kladruby, sever středotlaké plynovody a přípojky pro 22 RD Kladruby u
Stříbra“. Kupní cena 786.000,-Kč bez DPH, DPH je 20 %, tedy 157.200 Kč,
kupní cena celkem 943.200,-Kč. První splátka ve výši 550.200,-Kč bude uhrazena do
30 dnů od uzavření této smlouvy a druhá splátka ve výši 393.000,- do 30 dnů od
zřízení věcného břemene do KN

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

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 31.10.2012

