Zasedání rady města
Číslo:
71/2013
Datum: 13.11.2013
Usnesení:
I. Rada města

schvaluje :

1. Uzavření dohody mezi městem Kladruby a p. Karlem Šeflem ve věci ukončení platnosti
nájemní smlouvy o nájmu NP – Milevo čp. 36 ke dni 30.10.2013
2. Zařazení žádosti p. Josefa Dolejše, Milevo 29 do seznamu žadatelů o umístění do domu
s pečovatelskou službou v Kladrubech
3. Poskytnutí propagačních materiálů na Maturitní ples G8 Gymnázia Stříbro - 5 ks černých
knih o Kladrubech, 3 ks kalendáře, 3 ks kniha Pověsti, 5 ks odznaků
4. Odměny členům SDH Kladruby v navržené výši
5. Výroční zprávu ZŠ Kladruby za školní rok 2012/2013
6. Zápis do kroniky města Kladruby za rok 2012
7. Pokácení smrku mezi domy čp. 344 a 299 ve Hřbitovní ulici v Kladrubech
8. Nabídku firmy Elektro - Mleziva s.r.o. Domažlice na rozšíření veřejného osvětlení v obci
Vrbice u Stříbra v ceně 21.704,21 Kč bez DPH
9. Cenovou nabídku P. Havránka, Kladruby na výměnu osvětlení v zasedací místnosti MěÚ
Kladruby v ceně 13.084,- Kč a v knihovně Kladruby za cenu 12.408,- Kč
10. Návrh na výrobu propagačních materiálů města Kladruby.
- plátěná taška barvy bílá a zelená s logem města vyrobené firmou Green Print CZ s.r.o.
1. máje 123, Třinec za cenu 17.758,32 za 500 ks + cena grafického návrhu
- aktualizace brožury vydané firmou Procházka Domažlice v nákladu 10.000,- ks za 20.000,Kč vč. DPH
- vydání pohlednic firmou Vydavatelství Brázda v nákladu 1.000 ks za cenu 2.900,- Kč
vč. DPH - 300 pohledů klášter, 300 pohledů město, 400 pohledů skladba fotografií
s tím, že žádá fotoklub o předložení výběru fotografií vhodných pro výše uvedené materiály
11. Prodloužení nájemních smluv:
- Čp.6
- Karel Fraus, Zdeněk Heřman, Jindřich Blábol, Josef Daněk
- Čp.36 - Viera Oláhová, Petr Palma, Jarmila Paločková
- Čp. 356 - Jiří Liška
- Čp. 359 - Vladislava Kratochvílová
- Čp. 403 - Zdeňka Lišková, Rudolf Svoboda, Pavlína Kořinská, Jiří Jaša
- Čp. 406 - Jiřina Rypová
s tím, že smlouva nebude prodloužena p. R.K. a p. M.M. z důvodu dlouhodobého neplacení
nájemného a pověřuje starostku města k sepsání žaloby a výzvy k vystěhování z bytu na výše
jmenované
12. Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 hospodaření KL s.r.o. k 30.9.2013, Směrnici č. 2 k
provedení inventarizace majetku a provedení auditu v lesním hospodaření

II. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit uzavření kupní smlouvy č. E618-S-1368/2013 mezi městem Kladruby a Správou
železniční dopravní cesty, státní organizace ve věci odprodej p.p.č. 430/2 o výměře 6 m2 v k.ú.
Vrbice u Stříbra (ostatní plocha) a p.p.č. 1517/4 o výměře 311 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
(lesní pozemek) za cenu dle přiloženého znaleckého posudku 24.980,-Kč. Dne 11.09.2007
uzavřena smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy
Zasedání přítomni : p. Štěrbová, p. Pospíšil, p. Šmahel, p. Horák, p. Kunešová
Zapsal:
Ověřili:

Irena Löriková
Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 13.11.2013

