Zasedání rady města
Číslo:
56/2013
Datum: 20.02.2013
Usnesení:
I.

Rada města

bere na vědomí :

1. Vyhlášení zápisu dětí do Mateřské školy v Kladrubech pro školní rok 2013-2014, který se
bude konat dne 20.3.2013
2. Vyjádření zástupců ZŠ Kladruby ke spotřebě energií v budově ZŠ

II. Rada města
1.
2.

3.

4.
5.

schvaluje :

Objednání GP pro rozdělení p.p.č. 202/7 v k.ú. Kladruby u Stříbra (pole mezi truhlárnou a
kravínem, vlastník ZEVYP pozemky s.r.o.), pro následné jednání o výměně pozemku
Dodatek č. 1/2003 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na
zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou
dopravou – příspěvek města 93.180,- Kč
Poskytnutí propagačních materiálů města na konání lezeckého závodu mládeže Maglajz
Boulder Cup pořádaného dne 9.3.2013 v Kladrubech - 60x tašky, pohlednice, propisovačky a
další volně přístupné propagační materiály
Výroční zprávu za rok 2012 o podaných žádostech o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím
Pokácení 1 ks akátu v k.ú. Láz na p.p.č. 2008/10 (před čp. 22)

III. Rada města

neschvaluje :

1. Nabídku Tachovského deníku na propagaci města Kladruby formou inzerce ve speciální
samostatné příloze - 770 tipů jaro-léto z důvodu využití jiných forem propagace města

IV. Rada města

nemá

námitek :

1. K předložené PD na stavbu - „Rekonstrukce rekreační chaty“ na st.p.č. 68 v k.ú. Vrbice u
Stříbra, stavebník p. Rudolf Zeman, Zbůch 159.
Upozornění investora- přístupová komunikace je součástí lesního pozemku p.p.č. 725/2
v k.ú. Vrbice u Stříbra, vlastník město Stříbro.

V. Rada města
1.

2.
3.
4.
5.

doporučuje :

ZM schválit odprodej části p.p.č. 186/2 v k.ú. Pozorka u Kladrub (sklep za garážemi), do
vlastnictví p. Karla Meda, cena 50,-Kč/1 m2 (výměra bude upřesněna GP), p. Karel Med
odprodá do vlastnictví města st.p.č. 297/2 o výměře 36 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra , cena
50,-Kč/1m2. Náklady na vklad práva do katastru nemovitostí a vytýčení skutečných hranic
pozemku geometrickým plánem uhradí každý z kupujících sám
ZM schválit změnu katastrální hranice mezi k.ú. Kladruby u Stříbra a k.ú. Brod u Stříbra
ZM schválit odvod přídělu ve výši 4% z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků
roku 2012 do sociálního fondu roku 2013 ve výši 146.137,- Kč, a to do 31.3.2013
ZM schválit Rozpočet Sociálního fondu na rok 2013
ZM schválit závodní stravování zaměstnanců města a uvolněných zastupitelů města v roce 2013

6.

ZM schválit nabídku firmy Petr Plíhal, Stříbro na zabezpečení objektu Technických služeb města
Kladruby (cena 28.286,- Kč bez DPH) a budovy MěÚ Kladruby (cena 28.616,- Kč bez DPH)

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

Zapsal:
Ověřili:

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

Dne: 25.2.2013

