Zasedání rady města
Číslo:
69/2013
Datum: 02.10.2013
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Oznámení p. Jiřího Palmy, Kladruby, Zadní 124 o započetí provádění udržovacích prací u
jeho RD – odvod vlhkosti štítové zdi – výkop na veř. prostranství. Povolení MěÚ Kladruby ze
dne 26.08.2009, čj. 1243/09
2. Sdělení p. Petra Krejčího, Zahradní 286, Kladruby o provedení zkušebního vrtu na p.p.č.
185/72 v k.ú. Kladruby
3. Oznámení ČEZ o rekonstrukci vedení NN v obci Láz u Kladrub s tím, že je nutné zahrnout
odpovídající částku do rozpočtu na práce související s výkopem pro umístění kabelů pro VO
a instalací nového osvětlení od transformátoru k st.p.č. 32 a dále k RD čp. 8 p. Šrůt a dále se
změnou umístění měření – elektroměr instalovat mimo trafostanici

II. Rada města

schvaluje :

1. Výsledek výběrového řízení na akci - Kompostárna Kladruby - dopravní zařízení, vítězem
řízení se stala firma ARBO, spol. s r.o. Klatovy s cenou 1.498.000,- Kč bez DPH a schvaluje
uzavření smlouvy
2. Výsledek výběrového řízení na akci - Regionální muzeum Kladrubska, vítězem řízení se stala
firma STAFIKO stav s.r.o. Domažlice s cenou 12.000.000,- Kč bez DPH a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo
3. Opravu veřejného osvětlení v obci Vrbice u Stříbra - směrem k domu čp. 32 - výměna 2 ks
světel na stávajících dřevěných sloupech
4. Zařazení žádosti manž. Terezy a Milana Šlapákových , Revoluční, Kladruby do seznamu
žadatelů o přidělení bytu (výměna za větší)
5. Přidělení bytu č. 7 (1+1) v domě čp. 403 Revoluční, Kladruby - p. Václavu Šlapákovi, roč.
1982, Kladruby
6. Vícepráce od firmy Zikostav s.r.o. Kladruby při rekonstrukci kuchyně ZŠ Kladruby ve výši
32.090,- Kč viz. přiložený seznam a zdůvodnění

III. Rada města

nesouhlasí :

1. S umístěním závory na cestě k Tuněchodskému rybníku, p.p.č. 1407/2 v k.ú. Tuněchody
dle požadavku Ing. Valenty, a to z důvodu, že se jedná o jedinou přístupovou cestu do lesního
komplexu směrem k rybníku "Fučka"

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit uzavření darovací smlouvy mezi Plzeňským krajem a městem Kladruby, Plzeňský
kraj daruje městu Kladruby p.p.č. 2071/5 o výměře 40 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
2. Neřešit v současné době žádost p. Františka Vylety, Hodonínská 41, Plzeň o odkoupení
pozemku v obci Tuněchody (část p.p.č.179/7 a 179/19 v k.ú. Tuněchody) s tím, že je nutné
počkat na provedení pozemkových úprav (p.č. 179/7 ve vlastnictví SPÚ a p.p.č. 179/19 p.
V. Říha)

V. Rada města

nedoporučuje :

1. ZM schválit o pronájem pozemků 1437/1 a 1437/3 v k.ú. Tuněchody u Stříbra manž.
Matouškovým, Tuněchody z důvodu ponechání veřejného prostranství

Zasedání přítomni : Mgr. Štěrbová, p. Šmahel, p. Horák, p. Kunešová, p. Pospíšil

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 2.10.2013

