Zasedání rady města
Číslo:
59/2013
Datum: 10.04.2013
Usnesení:
I. Rada města

bere na

vědomí :

1. Roční výkaz o knihovně za rok 2012 - Místní knihovna Kladruby
2. Informaci k dodávce a instalaci odvlhčovacího systému AQUAPOL do domu čp. 209 v
Husově ulici v Kladrubech

II. Rada města

schvaluje :

1. Zařazení žádosti Lidmily Hofmanové, Prostiboř 71 do seznamu žadatelů o přidělení
bytu v DPS v Kladrubech
2. Ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy na zahrádku č. 3, část p.p.č. 1964/1 v
k.ú. Kladruby s p. Martinou Zábranovou, Hřbitovní 230, Kladruby, a to dohodou ke
dni 1.1.2013 (dle žádosti)
3. Uzavření pozemkové nájemní smlouvy s p. Lenkou Podlipskou, Kostelní 265,
Kladruby o nájmu části p.p.č. 1964/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra, zahr. č. 3 za stejných
podmínek jako dosavadní nájemce, se zpětnou platností od 1.1.2013 jak je uvedeno
v žádosti
4. Přidělení bytů v Kladrubech dle návrhu komise služeb a dopravy v tomto pořadí :
a) Byt p. Josefu Walterovi, Zadní čp. 355, byt č. 7 - Josef Švarc + Martina Šlapáková
b) Byt po Martině Šlapákové, náměstí Republiky 36, 2+1 - Alena Černá, František Oláh,
Husova 209
c) Byt po Josefu Švarcovi, Zadní 356, 1+1 - 1.Vladislav Babuška, 2. Arnošt Strejc
5. Vyřazení majetku ZŠ Kladruby, kabinet přírodopisu v celkové hodnotě 17.558,40 Kč
6. Nabídku p. Jaroslava Zabloudila, Stříbro na zpracování projektové dokumentace na kanalizaci
v obci Láz (od domu čp.34 k domu čp. 3), za cenu 10.175,- Kč + správní poplatky
7. Pronájem nebytových prostor bývalé prodejny čp. 36 v Milevě za účelem umístění drobné
truhlářské dílny p. Karlu Šeflovi, trvale bytem Skapce 28 za měsíční nájemné 700,-Kč / měsíc
+ energie

III. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit darovací smlouvu uzavřenou mezi MŠ Kladruby a firmou NET4GAS, s.r.o. o
přijetí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na podporu činnosti MŠ Kladruby
2. ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a firmou
europEL s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9 na vybudování a provozování fotovoltaické
elektrárny na střeše budovy ZŠ Kladruby, st.p.č. 393 o výměře 505 m2 (jídelna ZŠ). Cena
věcného břemene činí 1.000,- Kč/instalovaný kW/rok
3. ZM schválit prodej majetku města - svářečka a usměrňovač, travní traktor GR 1600 II
4. ZM schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Solfarm.B s.r.o., Dřísy
12 na dodávku fotovoltaické elektrárny na střeše budovy bez č.p. na st.p.č. 391 o výměře 928
m2, na p.p.č. 1999/1 o výměře 7060 m2 a p.p.č. 1999/2 o výměře 2296 m2 vše v k.ú.
Kladruby u Stříbra za cenu 599.088,- Kč + 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: 12.4.2013

