Zasedání rady města
Číslo:
63/2013
Datum: 12.06.2013
Usnesení:
I. Rada města

bere na

vědomí :

1. Vyrozumění Katastrálního úřadu pro PK, kat. prac. Tachov, o zahájení správního řízení na
změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Kladruby u Stříbra a Brod u Stříbra
v rámci provádění pozemkových úprav v k.ú. Kladruby u Stříbra (již udělen souhlas ZM)
2. Přehled zaslaný společností Asekol o množství odevzdaného elektroodpadu občany

Kladrub za rok 2012
3. Oznámení MěÚ Stříbro ohledně společného jednání o návrhu územního plánu obce
Prostiboř (žádné změny se nedotýkají katastrálních hranic správního území města
Kladruby)
4. Návrh změny územního plánu města Kladruby – požadavek p. Karla Šrpingla na návrh města
na řešení změny ÚP včetně požadavku na přesnou výměru záboru pozemku 1953/12 v k.ú.
Kladruby u Stříbra v jeho vlastnictví pro použití vybudování příjezdové komunikace

II. Rada města

schvaluje :

1. Prodloužení nájemních smluv na byt od 1.6.2013 do 31.12.2013 :
- Viera Oláhová, byt č. 2 v domě čp. 36
- Roman Liška, byt č. 3 v domě čp. 209
- Rudolf Svoboda, byt č. 3 v domě čp. 403
- Marie Mikešová, byt č. 2 v domě čp. 209
2. Cenovou nabídku firmy Berger Bohemia a.s. Plzeň a návrh smlouvy o dílo č. 04/13/DSS
na akci - Milevo, oprava stávající místní komunikace, za cenu 550.000,16 Kč + DPH v
zákonné výši
3. Výsledek výběrového řízení na akci - Výměna oken v kuchyni ZŠ a uzavření smlouvy s
firmou PPPokna Vranov za cenu 58.560,- Kč bez DPH, 70.858,- Kč včetně DPH

III. Rada města

neschvaluje :

1. Cenovou nabídku firmy Austin s.r.o., Město Touškov na akci - Zateplení fasády a výměna
oken v MŠ Kladruby - spojovací chodba, za cenu 429.064,36 Kč + 21% DPH - 90.104,- Kč tj.
celkem 519.167,87 Kč

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit žádost společnosti ARBOLES servis, s.r.o. , Májová 1196, Stříbro o zřízení
věcného břemene k p.p.č. 667/5 o výměře 306 m2, p.p.č. 717/2 o výměře 2457 m2 a p.p.č.
718 o výměře 11273 m2 vše v k.ú. Milevo – vedení a provozování elektropřípojky v trase dle
GP č. 162-178/2012.
2. ZM schválit přijetí dotace od KÚ PK, odboru kultury na zajištění hudebního festivalu
Kladrubské léto 2013 ve výši 20.000,- Kč
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: 14.6.2013

