Zasedání rady města
Číslo:
34/2012
Datum: 04.04.2012
Usnesení:
I. Rada města
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

bere

na

vědomí :

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2011 - nebyly zjištěny
chyby a nedostatky
Odborný odhad obvyklé tržní ceny objektu stavebního dvora v Kladrubech zpracovaný
realitní kanceláří RE/MAX Premier Plzeň
Informaci firmy InTePs, s.r.o. Písek k opravě obrubníku u čp. 36 v Kladrubech
Nabídku PF ČR – žádost o sdělení podle ust. § 2 zák č.č 95/1999 Sb. - p.p.č. 1425/3 v k.ú.
Láz u Kladrub s tím, že město Kladruby nemá o tento pozemek zájem
Pozvánku obce Vrbice u Kostelce nad Orlicí na setkání obcí VRBICE
Dopis Krajského úřadu PK, odboru ŽP ohledně neplnění povinnosti vlastníků vodovodů a
kanalizací pro veřejnou potřebu
Informace o zařazení hrobu - hrob Grohmannovi – na hřbitově v Kladrubech mezi válečné
hroby
Znalecký posudek na cenu pozemku p.p.č. 102/5 a 102/9 v k.ú. Kladruby u Stříbra
Informaci k odprodeji bytového domu čp. 62 v Brodu u Stříbra

II. Rada města

schvaluje :

1. Vyhlášení konkurzu na ředitele MŠ a ZŠ v Kladrubech
2. Žádost Pavly Vargové, Brod u Stříbra o povolení k pokácení 3 ks smrků na p.p.č. 3 v k.ú.
Brod u Stříbra, který je v jejím vlastnictví
3. Zařazení žádosti p. Arnošta Strejce, Kladruby, Milevská 260 o přidělení bytu v Kladrubech do
seznamu žadatelů
4. Nabídku pro p. Eduarda Halamu o odprodej pozemků v k.ú. Kladruby u Stříbra za cenu 50,Kč/1 m2, cena celkem 28.400,- Kč
5. Zaslání částky 20.303,- Kč za el.energie za byt v KD (bývalá nájemnice p. Ivanová) na účet
bývalého nájemce KD p. Nekoly
6. Přidělení bytu 1+1 v podkroví v domě čp. 36 Kladruby (dosavadní nájemce p. Jiří Gütter),
Návrh komise služeb a dopravy na toto pořadí :
- Stanislav Aron, Šrámková Jana ml.
7. Uzavření pozemkové nájemní smlouvy na p.p.č. 202/15 v k.ú. Kladruby u Stříbra s p.
Zdeňkem Liškou, Okružní 375, Kladruby - užívá cca 230 m2 a s p. Jiřím Šámalem, Zadní 402,
Kladruby - užívá cca 300 m2 , za cenu 0,50 Kč/1m2/1 rok, platnost smlouvy do 31.12.2014
8. Snížení nájemného manž.Kunzovým – byt č. 5 v domě čp.356 v Zadní ulici v Kladrubech s
platností od 1.10.2011 zpětně do 30.4.2012 o 15%, a to z důvodu neustálé plísně v bytě
9. Cenové nabídky O.Hilfa na opravu fasády domu čp. 86 a 85 v Kladrubech
10. Poskytnutí příspěvku Střeleckému klubu Kladruby na nákup elektrocentrály na údržbu a
opravy střelnice ve výši 9.000,- Kč s tím, že se mění výše příspěvku, která byla odsouhlasena
RM dne 7.3.2012 (původně 5.000,-Kč)
11. Zapůjčení betonových zátarasových jehlanů Střeleckému klubu na střelnici v Kladrubech
12. Nabídku firmy H.B. Textilie s.r.o. Zbůch na přistavení kontejneru k odběru textilu
v Kladrubech
13. Ubytování p. Vladislava Babušky v domě čp. 6 v Husovo ulici v Kladrubech
14. Výsledek výběrového řízení na akci – Rekonstrukce antukových kurtů v Kladrubech – vítězná
firma – Tazata spol. s r.o. Stříbro
15. Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a firmou Tazata spol. s r.o. Stříbro na akci
Rekonstrukce antukových kurtů v Kladrubech za cenu 354.634,- Kč
16. Výsledek výběrového řízení na akci – Výstavba chodníku při ulici Husova v Kladrubech –
vítězná firma – Promonasta s.r.o. Plzeň

17. Výsledek výběrového řízení na akci – Výstavba chodníku při ulici Revoluční v Kladrubech –
vítězná firma – Promonasta s.r.o. Plzeň
18. Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a firmou Promonasta s.r.o. Plzeň na akci
Výstavba chodníku při ulici Husova v Kladrubech za cenu 447.493,77 Kč
19. Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a firmou Promonasta s.r.o. Plzeň na akci
Výstavba chodníku při ulici Revoluční v Kladrubech za cenu 630.797,41 Kč
20. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a Ing. Kamilem Kučerou, Pivovarská 983,
Rokycany, na dodávku a montáž dřevěného altánu v rámci akce "Bezbariérové propojení
kláštera se středem města včetně revitalizace VP" za cenu 185.283,56 Kč + 20% DPH 37.056,71 Kč

III. Rada města

souhlasí :

1. S umístěním a provedením stavby a se vstupem na pozemky v rámci obnovy a údržby
energetického zařízení v části obce Milevo s tím, že pokud bude měněn sloup, na kterém je
umístěna lampa veřejného osvětlení, bude toto uvedeno do původního stavu - provádějící
firma SET PROJEKT s.r.o. Starý Plzenec

IV. Rada města

nemá

námitek :

1. Ke stavbě kolny na zahradní nářadí na p.p.č. 1579/11 v k.ú. Brod u Stříbra – Výrov,
stavebník - p. Sylva Šemorová, Sokolovská 119, Plzeň

V. Rada města

neschvaluje :

1. Poskytnutí finančního příspěvku p. Sladkému, Antiqa Kladruby na opravu funkčnosti alarmu
v čp. 85 na nám. Republiky v Kladrubech s tím, že město bude instalovat mříž do mezipatra
tak, aby byl zamezen přístup do nechráněných prostor

VI. Rada města

pověřuje :

1. Starostku města k provedení potřebných úkonů na vyhlášení konkurzu na ředitele MŠ a ZŠ
v Kladrubech

VII. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit přijetí dotace z rozpočtu PK na víceúčelové hřiště v Kladrubech ve výši
450.000,- Kč
2. ZM schválit odprodej bytu č. 1 v domě čp. 260 za cenu 500,.000,-Kč + 5 % úrok formou
splátek sl. Petře Krásné a Mikuláši Bajuszovi, Kladruby s tím, že měsíční splátky budou ve
výši 6.000,-Kč. Město Kladruby bude mít po tuto dobu zřízené zástavní právo k bytu
3. ZM schválit odprodej p.p.č. 1075/2 o výměře 151 m2 za cenu 54,- Kč/m2 a p.p.č. 1058/5 o
výměře 373 m2 za cenu 108,- Kč/m2 v k.ú. Brod u Stříbra p. Marii Urbanové, Brod. Celková
cena pozemků – 48.438,- Kč
4. ZM schválit záměr města na odprodej pozemku p.p.č. 102/5 a 102/9 v k.ú. Kladruby u Stříbra
5. ZM schválit odprodej části pozemku p.p.č. 1506/10 v k.ú. Brod u Stříbra manželům Karlu a
Haně Pirnerovým, Baarova 7, Plzeň za cenu 225,-Kč/1m2, výměra pozemku bude upřesněna
geom. plánem, náklady za GP + vklad do KN bude hradit kupující
6. ZM schválit uzavření nájemní smlouvy se zpětnou platností 3 roky na pozemek část p.p.č.
1579/1 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře cca 15 m2, uživatelé - Vladimír a Peltrata Trnavských,
Plzeň, Vojanova 750 za cenu 4,-Kč/1 m2, tzn. roční nájemné 60,-Kč a dále zaslat výzvu
uživateli pozemku k odkoupení dotčené části pozemku. K odprodeji je nutný geom. plán

Zapsal:
Ověřili:

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

Dne: 4.4.2012

