Zasedání rady města
Číslo:
65/2013
Datum: 17.07.2013
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Stížnost na postup učitele ZŠ Kladruby při závěrečném hodnocení žáka
2. Oznámení o konání opakovaného společného jednání o návrhu územního plánu Kostelec,
jednání dne 02.08.2013 v 9,00 hodin v Kostelci
3. Sdělení p. Milana Naruševiče, že souhlasí s odprodejem pozemku v k.ú. Kladruby při
dané částce a platebních podmínkách stanovených ZM
4. Návrh dopravního řešení oblasti Kladrubsko připraveného organizátorem veřejné
dopravy firmou. POVED s.r.o. Plzeň a připomínky města Kladruby. Město nesouhlasí s
vyřazením okružního spoje a obslužnosti obce Milevo
5. Oznámení o zahájení řízení na změnu vlastní honitby č. 92 MILEVO v držení LČR, kdy
z důvodu uznání společenstevní honitby č. 49 ZHOŘ došlo ke vzniku nevhodné hranice
honitby, nevhodné pozemky budou začleněny do honitby č. 49 ZHOŘ, celkem se jedná o
výměru 2.5213 ha. - p.p.č. 1543 v k.ú. Milevo o výměře 13030 m2, vlastník město
Kladruby, a část p.p.č. 2050 v k.ú. Milevo, vlastník milevo.com s.r.o.
6. Přehled společnosti EKO-KOM a.s. o množství odpadu, které město Kladruby vytřídilo
v roce 2012 a předalo k využití a zároveň přehled o obdržených finančních prostředcích,
které město obdrželo za vytříděnost. – celková částka 109 708,-Kč za 44,74 tun
tříděného odpadu

II.

Rada města

schvaluje :

1. Smlouvu č. 12106822 uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí ČR Praha a
městem Kladruby o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu ŽP ve
výši 125.055,- Kč na akci "Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Kladruby"
2. Poskytnutí finančního příspěvku TJ Kladruby - fotbalovému oddílu na činnost v roce 2013 ve
výši 24.280,- Kč
3. Výsledek výběrového řízení na akci "Výměna oken v ZŠ Kladruby" a uzavření smlouvy o
dílo s vítěznou firmou - PPPokna Vranov za cenu 561.294,- Kč bez DPH tj. 679.166,- Kč
včetně DPH
4. Dodatek ke smlouvě o dílo č. ZAK 445 Kladruby ZŠ uzavřený mezi městem Kladruby a
firmou PPPokna Vranov na akci "Výměna oken v kuchyni ZŠ" - navýšení ceny o 7.854,- Kč
za dodání a montáž 2 ks předokenních žaluzií navíc
5. Zařazení žádosti p. Marty Klepsové, Kladruby, Husova 19 do seznamu žadatelů o přidělení
bytu
6. Zařazení žádosti sl. Elišky Jozové, náměstí Republiky 35, Kladruby do seznamu žadatelů o
přidělení bytu

III. Rada města

nemá

námitek :

1. Oznámení o provedení zkušebního vrtu v k.ú. Brod u Stříbra, Výrov:
- p. Karel Kopp, na p.p.č. 1506/5
- p. Martina Niklová, na p.p.č. 1506/9
- p. Richard Burian, na p.p.č. 1426/14,15,17
- p. Vlastimila Burianová, Helena Kotasová, Richard Burian, na p.p.č. 1506/7.
s upozorněním na nutnost kontroly hladiny vody v okolních studních

IV. Rada města
1.

2.
3.

doporučuje :

ZM schválit odprodej pozemku č. 102/3 v k.ú. Kladruby o výměře 97 m2 a elektrické
přípojky p. Milanu Naruševičovi, Kladruby. Pozemek za cenu 150,-Kč/m2 a poplatek
za zřízení el. odběru ve výši 12.500,- Kč
ZM schválit pronájem pozemku p.p.č. 1643/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem zřízení
zahrádky s tím, že budou obesláni zájemci o zahrádky ze seznamu žadatelů
ZM schválit bezplatný pronájem, tedy výpůjčku pozemku p.p.č. 1739/4 v k.ú. Kladruby u
Stříbra o výměře 7174 m2 za účelem konání dětských letních táborů, a to po ukončení
platnosti stávající pozemkové nájemní smlouvy, která je v platnosti do 31.12.2013

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: 17.7.2013

