Zasedání rady města
Číslo:
58/2013
Datum: 27.03.2013
Usnesení:
I. Rada města

bere na

vědomí :

1. Zprávu KÚ PK, ekonomického odboru o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby
za rok 2012 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
2. Souhrnnou zprávu o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2012, která
bude součástí závěrečného účtu města Kladruby za rok 2012
3. Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 :
- Zprávu jednatele o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2012
4. Jednání s nově zvoleným starostou SDH Kladruby p. Martinem Větrovcem
5. Informaci o jednání s p. Milan Naruševičem ohledně pozemku 102/5, 102/9 a 2002/7 v k.ú.
Kladruby

II. Rada města

schvaluje :

1. Podání žádosti na SPÚ ČR o zpracování privatizačního projektu na p.p.č. 2213/2 v k.ú.
Kladruby u Stříbra – přístup k bývalému vodojemu
2. Zařazení žádosti p. Věry Křížové, Konstantinovy Lázně, Plzeňská 189 do seznamu žadatelů o
přidělení bytu v DPS v Kladrubech
3. Zařazení žádosti p. Jaroslavy Dvořákové, Kladruby, náměstí Republiky 35 do seznamu
žadatelů o přidělení bytu v Kladrubech
4. Zařazení žádosti p. Heleny Vlčkové a Jana Vlčka, bytem Trutnov, do seznamu žadatelů o
přidělení bytu v Kladrubech
5. Zařazení žádosti p. Jiřího Šlapáka, Zahradní 246, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení
bytu v Kladrubech a do seznamu žadatelů o byt v DPS s tím, že budou upřednostňováni
žadatelé, kteří mají naléhavější potřebu bydlení a nejsou vlastníky nemovitosti
6. Prodloužení nájemních smluv na byt od 1.4.2013 do 30.6.2013 :
- Oláhová Viera, byt č. 2 v domě čp. 36
- Liška Roman, byt č. 3 v domě čp. 209
- Svoboda Rudolf, byt č. 3 v domě čp. 403
- Mikešová Marie, byt č. 2 v domě čp. 209
7. Poskytnutí finančních příspěvků zájmovým spolkům a organizacím na činnost v roce 2013
8. Nákup rotopedu zn. Kettler, typ GIRO R v ceně 17.990,- Kč do DPS Kladruby
9. Hospodářský výsledek MŠ Kladruby za rok 2012 a rozdělení zisku ve výši 57.523,27 Kč, a to
25.000,- Kč do fondu odměn a 32.523,27 Kč do rezervního fondu
10. Hospodářský výsledek ZŠ Kladruby za rok 2012 - ztráta ve výši 117.891,35 Kč bude pokryta
zlepšenými hospodářskými výsledky v následujících letech. Ztráta z roku 2010 ve výši
5.742,34 Kč bude pokryta z rezervního fondu
11. Vyřazení majetku města Kladruby dle přiloženého soupisu
12. Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 :
a) Účetní závěrku Kladrubských lesů s.r.o. za rok 2012
b) Hospodářský výsledek KL s.r.o. za rok 2012 – ztráta 806.309,74 Kč :
- přeúčtování na vrub nerozděleného zisku minulých let 806.309,74 Kč
13. Dohodu o umístění zařízení a Nájemní smlouvu mezi městem Kladruby a Internethome, s.r.o.,
Praha 4 - objekt bývalého vodojemu na p.p.č. 638/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra + bezplatné
umístění jejich zařízení v DPS v Kladrubech - výše nájmu 2400,-Kč + DPH na dobu určitou
do 31.12.2014 s tím, že požaduje bezplatný internet na DPS a infokiosek, tzn. připojení na
nemovitost čp. 194 v Husově ulici
14. Cenu prováděcí dokumentace PD - Kompostárna Kladruby od firmy Projekta Tábor s.r.o. za
cenu 79.700,- Kč bez DPH + 21% DPH tj. 16.737,- Kč, celkem 96.437,- Kč
15. Rozšíření chodníku před domem čp. 30 na náměstí Republiky v Kladrubech (cukrárna) z

důvodu umístění stolku a židlí. Plocha bude provedena zámkovou dlažbou o výměře cca 8 m2.
Žadatelka - Hana Zdvihalová

III. Rada města

neschvaluje :

1. Konání uličního sběru použitých oděvů firmou Tesso z důvodu, že v Kladrubech je umístěný
kontejner na textil se stálým stanovištěm v Kostelní ulici

IV. Rada města

nemá

námitek :

1. K instalaci 28 ks fotovoltaických panelů na jižní stranu střechy domu čp. 202 v Zadní ulici v
Kladrubech, žadatel - Jan Pospíchal
2. K revizi projektu „ČOV – změna likvidace odpadních vod na parcela č. 14/1 v k.ú. Brod u
Stříbra“, žadatel - p. Kateřina Rytířová, Unhošť.
Původně veškeré odpadní i dešťové vody byly svedeny do vsakovací rýhy, nyní změna –
dešťové vody budou svedeny do stávající obecní dešťové kanalizace
3. Ke konání 30. vzpomínkového večera Spojených trampských osad Stříbro v k.ú. Kladruby ve
dnech 31.5. - 2.6.2013
4. Ke vstupu na pozemky ve vlastnictví města (p.p.č. 193/1, 197/1, 197/15, 197/9, 197/10, 197/8,
197/14, 197/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra a p.p.č. 133/6 a 122/2 v k.ú. Pozorka u Kladrub) pro
Povodí Vltavy Plzeň s tím, že při samotném provádění prací na akci Úhlavka - oprava dlažeb a
nátoku do náhonu, nebude zajížděno na pozemek fotbalového hřiště či do jeho těsné blízkosti.
Využití pozemků ve vlastnictví města bude v co možná nejmenším rozsahu, pozemkem bude
vyjeta vždy jen jedna cesta

V. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit pronájem p.p.č. 1437/2 v k.ú. Tuněchody u Stříbra vlastníkům nemovitosti čp. 30
v Tuněchodech, kteří předmětný pozemek využívají jako přístup k nemovitosti , roční
nájemné 0,50Kč/ 1 m2
2. ZM schválit uzavření pozemkové nájemní smlouvy o pronájmu p.p.č. 26 v k.ú. Brod u Stříbra
o výměře 73 m2 s vlastníky nemovitosti čp. 23 v Brodu, kteří předmětný pozemek využívají
jako přístup k nemovitosti, roční nájemné 0,50Kč/1 m2
3. ZM schválit odprodej traktoru Zetor 7011 nejvyšší nabídce, nejnižší podání 130.000,- Kč
4. ZM schválit nabídku firmy Aquapol spol. s r.o. Tábor na vlhkostní průzkum a návrh sanace
domu čp. 209 v Husově ulici v Kladrubech dle přílohy za cenu 68.885,- Kč vč. 15% DPH

VI. Rada města

nedoporučuje :

1. ZM schválit odprodej p.p.č. 1544 v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov) o výměře 844 m2 p. Janu
Turkovi, Americká 1570, Stříbro, doporučuje jen nájemní vztah, a to za cenu 0,50 Kč/1 m2/1
rok z důvodu způsobu využívání pozemku (včelín), na dobu 5 let
2. ZM schválit odprodej části p.p.č. 353/6 v k.ú. Vrbice u Stříbra p.Václavu Zlotorovičovi, Plzeň.
RM trvá na nájemním vztahu , neboť město nemůže zaručit přístup na dotčený pozemek.
Přístup vede přes p.p.č. 353/3 v k.ú. Vrbice u Stříbra a tento je ve vlastnictví SPÚ (Státní
pozemkový úřad) ČR
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: 27.3.2013

