Zasedání rady města
Číslo:
53/2013
Datum: 09.01.2013
Usnesení:
I. Rada města

bere

na

vědomí :

1. Oznámení firmy EKOSEPAR Nýřany ohledně ceny svozů odpadů od 1.1.2013 - základní ceny
svozů se nemění, mění se jen výše DPH
2. Informaci o zařazení autobusové zastávky Brod - mlýn do jízdního řádu ČSAD s platností od
1.1.2013
3. Sdělení firmy EKOSEPAR Nýřany o neplatících občanech za svoz a tedy ukončení

jejich smluv
4. Žádost firmy Milevo.com s.r.o. o pomoc ve věci vystěhování p.Vojtěcha Hájka z domu čp. 2 v
Milevě a pomoc, aby jmenovaný odstranil a vyklidil nepořádek v domě a na okolním pozemku
(oděvy) s tím, že pro Vojtěcha Hájka nemá město žádné vhodné bydlení. Co se týká odpadu,
je záležitostí vlastníka nemovitosti jak toto bude řešit s uživatelem domu
5. Seznam dlužníků nájemného ke dni 31.12.2012 a stav pohledávek
6. Žádost manž. Evy a Jiřího Kuršových, Kladruby , Husova 224 o odkoupení pozemku pro
vybudování vjezdu k jejich domu
7. Předložený návrh p. Špringla na řešení změny územního plánu města Kladruby – p.p.č.
1953/12 v k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, že p o ž a d u j e stanovisko komise výstavby
8. Doložení nájemních smluv od manž. Sedlákových, Plzeň na pozemek v k.ú. Brod - Výrov k
žádosti o odprodej pozemku a n a v r h u j e pozvat jmenované na jednání rady města

II. Rada města

schvaluje :

1. Ukončení smlouvy o zprostředkování pronájmu objektu stavebního dvora
v Kladrubech, čp. 353 s tím, že město již netrvá na pronájmu nemovitosti, neboť objekt
je využíván pro potřeby města
2. Prodloužení platnosti pronájmu NP v přízemí budovy čp. 90 - cukrárna, p. Haně
Zdvihalové, Kladruby na dobu od 1.1.2013 do 31.3.2013 za dosavadních podmínek
3. Zařazení žádosti sl. Jany Pospíšilové, Kladruby 36 do seznamu žadatelů o přidělení
bytu (výměna za větší)
4. Zařazení žádosti p. Štefana Oračka, Masarykovo nám. 61, Stříbro do seznamu žadatelů
o přidělení bytu s tím, že při přidělování bytů jsou upřednostňováni občané ze správního
obvodu města Kladruby
5. Zařazení žádosti p. Pavlíny Majcherové, Stříbrská 296, Kladruby do seznamu žadatelů o
6.
7.
8.
9.
10.

přidělení bytu
Termíny svateb na rok 2013
Seznam pomístních názvů pro pozemkovou úpravu v k.ú. Kladruby u Stříbra
Prodloužení smluv o nájmu pozemků od 1.1.2013 dle seznamu
Prodloužení smluv o nájmu nebytových prostor od 1.1.2013 dle seznamu
Poskytnutí propagačního materiálu :
- Rybářskému kroužku Kladruby - 20 ks tašek, propisovaček, samolepek se znakem,
brožury Tachovsko (modré), mapy - trhačky, skládačky (zelené)
- SOŠ Stříbro (Jana Kunešová) - 10 ks propisovaček, 3ks brožury Naučná stezka, l ks knihy
Kladruby (zelená), 1 ks knihy Pověsti, 1 kalendář, 1 taška
- Volejbalové družstvo - výběr PK na soutěž v Lucembursku (Milan Škorvánek) - 3 ks vlaječky
města
- plesy (hasičský, učitelský, včelařský, myslivecký) - 3 ks kalendáře, 10 ks propisovaček, 1 ks
knihy Pověsti .......

11. Cenu vstupenky a předplatného na hudební festival Kladrubské léto :
- vstupné - 130,- Kč, předplatné - 400,- Kč
12. Vstupné na Klubový večer dne 22.2.2013 - V.K.Tomáško - 70,- Kč
13. Výměnu bytu – P. Kadlec - P. Palma - P.Kadlec do bytu v čp. 404, P.Palma do bytu v čp. 36 v
Kladrubech, a to od 1.1.2013
14. Prodloužení nájemních smluv na byty v Kladrubech :
- Viera Oláhová, byt č. 2 v domě čp. 36
- Radka Kozáková, byt č. 10 v domě čp. 36
- Marie Mikešová, byt č. 2 v domě čp. 209
- Roman Liška, byt č. 3 v domě čp. 209
- Vladislava Kratochvílová, byt č. 1 v domě čp. 359.
- Rudolf Svoboda, byt č. 3 v domě čp. 403
15. Vyplacení odměny ředitelce ZŠ Kladruby Mgr. Ivetě Svobodové

III. Rada města

nemá

námitek :

1. K přípravné dokumentaci stavby GSM-R III. koridor (Berou – Plzeň – Cheb) – výstavba
základnové radiostanice zabezpečovacího systému dráhy v lokalitě u hájovny čp. 26 u Vrbice
- v této lokalitě nejsou žádné sítě ve správě města, žadatel SUDOP PRAHA a.s.

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM neschválit žádost p. Osmika, Stříbro na odprodej části pozemku č.200/13 v k.ú. Kladruby
na výstavbu RD z důvodu, že nejdříve budou na výstavbu RD přidělovány pozemky v lokalitě
Kladruby-západ

V. Rada města

ukládá :

1/2013 - Starostce města
vznést dotaz u osob, kterým firma EKOSEPAR Nýřany ukončila vývoz z
důvodu neplacení služeb, jakým způsobem doložitelně likvidují odpad
2/2013

- Starostce města
vyvolat jednání s p. Karlem Medem, Kladruby 223 o odprodeji pozemku p.p.č. 297/2
v k.ú. Kladruby u Stříbra do vlastnictví města, z důvodu přístupu k nemovitosti čp.
224 v Kladrubech (manž. Kuršovi)

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: 9.1.2013

