Zasedání rady města
Číslo:
72/2013
Datum: 27.11.2013
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Dohodu o mediální spolupráci uzavřenou mezi městem Kladruby a Tachovským deníkem
2. Reakci Mysliveckého sdružení Výrov, Brod u Stříbra na stížnost podanou na p. Vladimíra
Součka a p. Zdeňka Lišku

II. Rada města

schvaluje :

1. Přidělení bytu 2+1 v Revoluční ul. čp. 404, Kladruby (dosavadní nájemce p. Renata
Kadlecová), velikost bytu 61 m2 dle navrženého pořadí komise služeb a dopravy
- Lukáš Král, Alena a Antonín Šustrovi, Eliška Józová
2. Přidělení bytu č. 28 v DPS v Kladrubech (dosavadní nájemce p. Charlotte Pódová)
p. Jiřině Heřmánkové, náměstí Republiky 36, Kladruby s platností od 1.12.2013
3. Zařazení žádosti Jana a Jarmily Zíkových, Brod u Stříbra 14 do seznamu žadatelů o přidělení
bytu
4. Termíny svateb pro rok 2014
5. Uzavření smlouvy o nájmu NP s manž. Jaroslavem a Lenkou Andraščíkovými, nájemci bytu
č. 1 ve Hřbitovní ul. čp. 298, Kladruby (smlouva o nájmu NP – původní sušárny v suterénu
bytového domu čp. 298) měsíční nájemné 215,-Kč, platnost smlouvy omezena platností
smlouvy o nájmu bytu
6. Prodloužení platnosti smluv o nájmu pozemků dle předložené přílohy
7. Prodloužení platnosti smluv o nájmu nebytových prostor dle předložené přílohy s tím, že
nájemné KD bude od 1.1.2014 sníženo o 1000,- Kč z důvodu, že WC na chodbě v přízemí
objektu bude využíváno jako veřejné WC

III. Rada města

neschvaluje :

1. Ubytování p. Josefa Houžvičky, Brod u Stříbra v budově bývalé knihovny čp. 19 v Brodu s
tím, že mu bude nabídnuta možnost ubytování v Kladrubech v čp. 6
2. Žádost p. Aleny Brestovanské, Revoluční čp. 80, Kladruby, nájemce restaurace U Koruny o
povolení k umístění 2 – 3 ks výherních hracích automatů do salónku z důvodu omezování této
činnosti na území města
3. Žádost p. Aleny Brestovanské, Revoluční čp. 80, Kladruby, o úhradu nákladů za kulturní
akce pořádané MěÚ Kladruby v KD s tím, že náklady budou zúčtovány k 31.12.2013
4. Nabídku společnosti Prime Time Production s.r.o. Plzeň na zapojení města do zpravodajského
formátu Události Plzeňského kraje z důvodu, že finance určené na propagaci budou
vynaloženy na jiné propagační materiály

IV. Rada města

trvá :

1. Na vydaném usnesení čj. MK/1133/2013 ze dne 30.10.2013 o zastavení řízení ve věci povolení
kácení dřeviny- 2 ks lip, které rostou v blízkosti nemovitosti ČE 15 na Výrově. 1 ks lípa na
pozemku č. 1650 v k.ú. Brod u Stříbra - pozemek města a město nesouhlasí s pokácením lípy z
důvodu, že lípa nevykazuje známky poškození. Město zabezpečí provedení zdravotního řezu
s následným stažením koruny stromu, aby nedošlo k jejímu případnému rozlomení. 1 ks lípy na

pozemku 1646/2 v k.ú. Brod u Stříbra – vlastník Lesy ČR (Odvolání p. Lenky Šleisové,
Terezie Brzkové 23, Plzeň ve věci vydaného rozhodnutí Stříbra)

V. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit rozpočet města Kladruby na rok 2014
2. ZM schválit plán rozvoje města Kladruby na rok 2014

VI. Rada města

nedoporučuje :

1. ZM schválit žádost MS Lověna Vrbice o odprodej pozemku p.p.č. 1450 v k.ú. Kladruby u
Stříbra vzhledem k tomu, že pozemky ve vlastnictví města město neprodává pro případ
potřebných směn

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

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 27.112013

