Zasedání rady města
Číslo:
60/2013
Datum: 24.04.2013
Usnesení:
I. Rada města

b e r e na

vědomí :

1. Žádost AVS Projekt s.r.o. Praha 4, Jirčanská o vyjádření k podzemnímu vedení ve správě
města z důvodu opravy obrusné a ložné vrstvy dálnice D 5 v hloubce max. 10 cm; km 110,276
– 112,406 s tím, že v dotčeném území D 5 nemá město Kladruby žádné podzemní sítě
2. Zápis č. 2/13 z jednání kontrolního výboru města Kladruby ze dne 16.4.2013

II. Rada města

schvaluje :

1. Zařazení žádosti p. Jany Jozové, Kladruby, Kostelní 261 do seznamu žadatelů o přidělení bytu
2.

Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a Ing. Jiřím Pangrácem, Gerská 46, Plzeň na
zhotovení dokumentace pro územní řízení o umístění stavby na akci - Technická a dopravní
infrastruktura, lokalita Kladruby-západ za cenu 88.000,- Kč bez DPH
3. Cenovou nabídku J.Kuvíka, Třešňová 1290, Stříbro na provedení inženýrské činnosti TDI při
realizaci staveb - Kladruby - Zadní-Revoluční ul. - oprava MK u NS, Kladruby - Zadní
ulice - oprava komunikace od čp. 322 k čp. 373, Kladruby - Husova ulice - Chodník od ZŠ k
MŠ za cenu 40.684,- Kč a uzavření mandátní smlouvy s J.Kuvíkem
4. Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Mazeppa s.r.o., Božkovská 397/15, Plzeň o
zorganizování výběrového řízení na akci - Regionální muzeum Kladrubska za cenu 40.000,Kč + DPH
5. Užívání veřejného prostranství před domem čp. 80 k umístění 1 ks stolu a 2 ks lavic (pivní set)
- 3 m2, za cenu 2,-Kč/1m2/1 den, platba každý měsíc, udržování pořádku - žadatelka
p. Alena Brestovanská, Revoluční 80, Kladruby

III. Rada města

nemá

námitek :

1. K záměru výstavby zahradního domku na hranici pozemku 1957/19 a 2061/13 v k.ú. Kladruby
u Stříbra (severní strana zahradního domku bude tvořit zároveň oplocení pozemku), s tím, že
veškeré dešťové vody budou sváděny na pozemek ve vlastnictví žadatele. Žadatelé - Martin a
Pavlína Kajerovi, Okružní 383, Kladruby
2. K postavení dřevěného plůtku v levém horním rohu ve dvoře čp. 36 v Kladrubech dle
stanovených podmínek - žadatelé manž. Bebrovi, Kladruby 36

IV. Rada města

n e s c h v a l u j e:

1. Provedení jakéhokoli oplocení v zadní části KD (od ubytovny po dům čp. 81), žadatelka
p. Alena Brestovanská, Revoluční 80, Kladruby, úpravu prostoru pro sezení je možné provést
na náklady žadatele
2. Předložený podnikatelský záměr firmy KONDŘEJ s.r.o. Ledce, p. Ondřej Klik, týkající se
výstavby větrné elektrárny či větrného parku v katastru města Kladruby z důvodu jednání s
firmou Aufwind Engineering s.r.o. Plzeň

V. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit pronájem pozemku p.p.č. 1544 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 844 m2 p. Janu
Turkovi, Stříbro, Americká 1570, na dobu 5 let za cenu 0,50 Kč/1 m2/1 rok (z důvodu
způsobu využívání pozemku - včelín)

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: 26.04.2013

