Zasedání rady města
Číslo:
55/2013
Datum: 06.02.2013
Usnesení:
I.

Rada města

bere na vědomí :

1. Žádost p. Martiny Junkové, náměstí Republiky 35 o přidělení bytu č. 1 v domě čp. 298 ve
Hřbitovní ul. v Kladrubech s tím, že p. Martina Junková je již vedena v seznamu žadatelů o
přidělení bytu. Přidělení tohoto konkrétního bytu bude řešeno až to bude aktuální v komisí
služeb a dopravy
2. Poděkování SDH Kladruby za poskytnutí sponzorského daru (propagačních materiálů) na
konání hasičského plesu konaného dne 26.1.2013
3. Odborný odhad obvyklé tržní ceny pozemků č. 102/5, 102/9 a 2002/7 v k.ú. Kladruby
zpracovaný realitní kanceláří RE/MAX Plzeň.
4. Jednání s p. Karlem Medem ohledně prodeje pozemku st.p.č. 297/2 v k.ú. Kladruby
5. Jednání s p. S. Eberlem jednatelem firmy Zevyp pozemky s.r.o. ve věci výstavby hnojiště
v areálu kravína v Kladrubech

II. Rada města

schvaluje :

1. Zařazení žádosti p. Marie Duspivové, Milevská 266, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení
bytu
2. Zařazení žádosti manželů Bebrových, Kladruby, nám. Republiky 36 o výměnu bytu do
seznamu žadatelů o přidělení bytu
3. Vydání rozhodnutí ve věci kácení stromů v rozsahu dle protokolu z ústního jednání spojeného
s místním šetřením ze dne 5.2.2013, žadatelé manž. Polákovi, Stříbro, kácení stromů na
pozemku č. 726/9 v k.ú. Vrbice u Stříbra (2 smrky) a na pozemku č. 726/17 (1 smrk)
4. Předložený rozpočet od firmy TUEBOR General Service, s.r.o. Plzeň na zajištění
kamerového systému v Kladrubech - cena vč. DPH - 40.219,- Kč

III. Rada města

neschvaluje :

1. Nabídka pro MŠ na levnější odběr plynu z důvodu nejasných podmínek dodavatele

IV. Rada města n e m á

námitek :

1. K výstavbě solárního systému na střeše objektu Restaurace U Kláštera čp. 185, Kladruby,
výkon FVE cca 16 kW, žadatel p. Jaroslava Soukupová, Husova 312, Kladruby
2. K záměru p. Milana Krčmaříka, Nepomucká 2 Plzeň na výstavbu rekreačního domku na p.p.č.
3/2 v k.ú. Tuněchody dle předložené PD a doporučuje zřízení domovní čističky místo žumpy
(jinak bez připomínek)

V. Rada města d o p o r u č u j e :
1. ZM schválit přijetí sponzorských darů na konání Učitelského plesu dne 2.2.2013 dle seznamu
2. ZM schválit podání žádosti na SÚS Stříbro o bezúplatný převod pozemku p.p.č.2071/5 v k.ú.
Kladruby u Stříbra o výměře 40 m2 - dotčeno stavbou „Stavební úpravy místní komunikace
ul. Kostelní v Kladrubech – úsek: křižovatka Kostelní/Husova – křižovatka Kostelní Zähradní
v Kladrubech“

4. ZM schválit pronájem pozemků v k.ú. Brod u Stříbra k zemědělským účelům - p.p.č. 1450/8 o
výměře 15917 m2 a p.p.č. 1450/6 o výměře 3917 m2 p. Bedřichu Tauschovi, bytem Kladruby,
nám. Republiky 86 za cenu 1% z průměrné ceny pozemku daného katastru tj. 5,36 Kč a na
dobu 5 let
5. ZM schválit odprodej j pozemku p.p.č. 1538/1 v k.ú. Brod o výměře 1500 m2 (výměra bude
upřesněna GP) manž. Sedlákovým, Plzeň, a to odprodej poloviny pozemku, na kterém stála
chata za cenu dle vyhlášky 225,- Kč/ m2, polovinu pozemku za cenu 311,- Kč/m2, což je
cena nejvyšší nabídky prodávaného pozemku na Výrově z roku 2009 a doplatek nájmu
za poslední 3 roky za cenu 4,- Kč/m2/rok

VI. Rada města n e d o p o r u č u j e :
1. ZM schválit požadovanou změnu ÚP města Kladruby p. Špringlem, Kladruby na p.p.č.
1953/12 v k.ú. Kladruby u Stříbra z důvodu nedořešení přístupů do zahrad rodinných domů v
Revoluční ulici v Kladrubech

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: 11.2.2013

