Zasedání rady města
Číslo:
41/2012
Datum: 20.06.2012
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Zápis č. 2/2012 z jednání kontrolního výboru města Kladruby ze dne 22.5.2012

II. Rada města

schvaluje :

1. Vedení a vyznačení jezdecké stezky dle standardů KČT – v rámci realizace projektu
„Na koni po západě Čech“ - jedná se o pozemky: 1643/5, 1771/1, 1772/1, 1772/2,
1772/3, 1967/2, 1999/8, 2051, 2055/1, 2058/1, 2060/1, 2060/4 v k.ú. Kladruby u
Stříbra , 1572/1, 1983, 1990/2, 1990/5, 1990/6 v k.ú. Láz u Kladrub , p.p.č. 797/1
v k.ú. Vrbice u Stříbra, p.p.č. 1990, 1909/1, 1925/1 v k.ú. Milevo
2. Zařazení žádosti p. Klavdije Sokolové, Nedražice 37 o přidělení bytu v DPS

v Kladrubech do seznamu žadatelů
3. Žádost sl. Mariky Špringlové, Milevská 321, Kladruby o bezúplatné využívání
pozemků za účelem sekání trávy (pozemky okolo bývalé úpravny vody, od úpravny
směrem k fotbalovému hřišti a pozemky bývalého sadu pod Zahradní ulicí) s tím, že
posekání trávy a celkové sklizení pozemků proběhne nejpozději do 30.06.2012
4. Přidání reproduktoru na veřejný rozhlas na Pozorce za cenu 2.333,04 Kč
5. Kontrolu drátového rozvodu veřejného rozhlasu firmou HL Trade Tatiná v termínu
26.6.-27.6.2012 za cenu 5.892,- Kč
6. Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu
- Jiří Jaša, Kladruby, Revoluční 403 - od 1.7.2012 do 30.9.2012
- Vladislava Kratochvílová Kladruby 359 - od 1.7.2012 do 30.9.2012
7. Nabídku firmy Kácení rizikových stromů Skviřín na provedení ošetření zeleně v Kladrubech zdravotní řez dubu u kostela, akátové aleje pod restaurací „U kláštera“, lípy a akáty rostoucí
kolem hřbitova a lípy na návsi obce Vrbice
8. Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správně SÚS Plzeňského kraje č. 80701151 –
překopy silnice na Pozorce z důvodu výstavby kanalizace, cena jednoho překopu 10.000,-Kč ,
celkem asi 4 překopy
9. Dodatek ke smlouvě o dílo č. 09/2011 s firmou Promonasta s.r.o. na akci Bezbariérový
chodník v obci Brod u Stříbra - navýšení o 20.607,- Kč
10. Zatrubnění příkopu v rámci akce Výstavba chodníku při ulici Revoluční v Kladrubech
za cenu 319.516,- Kč po dohodě se SÚS Stříbro

III. Rada města
1.

nemá

námitek :

K návrhu revize č. 2 provozního řádu SDO - rozšíření seznamu přebíraných odpadů
na SDO

IV. Rada města

jmenuje :

1. Na základě výsledků výběrového řízení do funkce ředitelky MŠ Kladruby p. Alenu Medovou
od 1.8. 2012
2. Na základě výsledků výběrového řízení do funkce ředitelky ZŠ Kladruby Mgr. Ivetu
Svobodovou od 1.8. 2012

V. Rada města

předkládá :

1. ZM ke zvážení dotaz realitní kanceláře, která prodává nemovitost čp. 62 v Brodu u Stříbra za
jakou cenu by město bytovku odkoupilo

VI. Rada města

doporučuje :

1. ZM dodatečně schválit odkoupení pozemků p.p.č. 26 v k.ú. Brod u Stříbra a p.p.č. 1437/1 a
1437/2 v k.ú. Tuněchody u Stříbra formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem
Kladruby a p. Miladou Buriánovou, bytem Pavlovice 99, která má náhradní restituce a uplatní
je na výše uvedené pozemky a město následně pozemky odkoupí od p. Burianové za cenu
30,- Kč/1 m2
2. ZM schválit přijetí dotace od KÚ PK na projekt Divadelní rok 2012 v částce 30.000 Kč
3. ZM schválit přijetí dotace od KÚ PK na projekt Kladrubské léto 2012 v částce 30.000 Kč

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: 20.6.2012

