Zasedání rady města
Číslo:
74/2013
Datum: 11.12.2013
Usnesení:
I. Rada města

bere na

vědomí :

1. Objednávku na servisní zásah na ÚV Brod u Stříbra – zasláno p. Slepičkou na vědomí, dle
výsledku budeme dále případně řešit
2. Závěr jednání k návrhu p. Karla Špringla na změnu územního plánu města Kladruby s tím, že
město Kladruby a vlastníci jednotlivých pozemků trvají na vzniku a umístění účelové
komunikace bez využití pozemků (částí zahrad) přilehlých vlastníků z Revoluční ulice v
Kladrubech. Návrh změny ÚP požadované p. Špringlem nebude tedy dále řešen
3. Informaci MŠ Kladruby o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin (23.12.2013 - 3.1.2014)

II. Rada města

schvaluje :

1. Prodloužení smlouvy NP restaurace U Koruny v Kladrubech p. Brestovanské do 31.12.2014
místo původního návrhu do 30.06.2014
2. Dodatek č. 1 k dohodě o výši úhrady za přenechání práva na využití pozemků k výkonu práva
myslivosti uzavřený mezi městem Kladruby a L ČR s.p. – za pozemky přičleněné k vlastním
honitbám LČR, cena 40,-Kč/1 ha, platnost smlouvy do 31.3.2023, celková výměra 114,87 ha
3. Prodloužení platnosti smluv soukromě hospodařícím rolníkům pro zemědělskou činnost vzhledem k vyrovnání s cenami obvyklými v místě a čase dochází k navýšení ceny na 1.500,Kč/ha
4. Určení prodejní ceny nových pohledů města Kladruby - 5,- Kč/ 1 kus
5. Určení prodejní ceny ekotašek města Kladruby - 40,- Kč/ 1 kus
6. Výrobu 10.000 ks nové brožury – Město Kladruby k odběru zdarma
7. Prodloužení nájemních smluv dlužníkům nájemného z bytů vždy o 1 měsíc, a to v případě
řádného splácení dluhu
8. Poskytnutí finančního příspěvku sportovci Tomáši Jašovi, Kladruby ve výši 5.000,- Kč
9. Smlouvu č. 3021H1130006 o užívání kanalizace a vodovodu před hlavním vstupem do
kláštera v Kladrubech uzavřenou mezi městem Kladruby a Národním památkovým ústavem,
ÚPS České Budějovice. Cena za užívání se sjednává dohodou, a to ve splátkách - 1.1.201331.12.2016 - 100.000,- Kč ročně a dále od 1.1.2017 do 31.12.2017 částku 113.582,- Kč vč.
DPH

III. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit Směrnici pro tvorbu a použití sociálního fondu města Kladruby
2. ZM schválit závodní stravování zaměstnanců města Kladruby r. 2014

IV. Rada města
3/2013

ukládá :

Starostce města
- přizvat p. Tomáše Jašu na příští zasedání RM k projednání jeho žádosti o
sponzoring sportovce

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: 11.12.2013

