Zasedání rady města
Číslo:
75/2014
Datum: 08.01.2014
Usnesení:
I. Rada města

bere

na

vědomí :

1. Sdělení firmy EKOSEPAR Nýřany o pozastavení svozu popelnice z důvodu neplacení – p. xxx
a pověřuje starostku města, aby kontaktovala p. xxx, aby zdokladovala, jak nakládá
s odpadem
2. Postup oprav v bytě v čp. 36 v Kladrubech (byt po p. Heřmánkové) :
- byt opraví a úhradu zajistí město Kladruby a tento předá nájemci s tím, že bude zvýšena
cena nájmu za 1m2 podlahové plochy
3. Ukončení nájemního vztahu manželů Becherových – byt č. 3 v domě čp. 298 ve Hřbitovní
ulici v Kladrubech z důvodu stěhovaní rodiny. Byt o velikosti 3+1 bude volný od 1.2.2014
4. Podání odvolání p. Prantlové, Praha proti rozhodnutí města Kladruby ve věci žádosti o vydání
deklaratorní rozhodnutí o neexistenci komunikace před domem čp. 317 v Milevské ulici v
Kladrubech

II. Rada města

schvaluje :

1. Zařazení žádosti p. Aleny Černé a Františka Oláha, nyní nám. Republiky 36, Kladruby do
seznamu žadatelů o výměnu bytu (výměna bytu za byt v 1.patře po p. Heřmánkové)
2. Zařazení žádosti p. Radky Kozákové a Rudolfa Hájka, nyní nám. Republiky 36, Kladruby do
seznamu žadatelů o výměnu bytu (výměna bytu za byt v 1.patře po p. Heřmánkové)
3. Zařazení žádosti p. Jiřího Fišera, Kladruby, nám. Republiky 89 o přidělení bytu do seznamu
žadatelů o byt
4. Zařazení žádosti p. Kateřiny Veselé, Milevo 33 o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt
5. Převod pozemkové nájemní smlouvy na část p.č. 202/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra z
dosavadního nájemce Petra Kadlece st., bytem Milevo 22 na nového nájemce Petra Kadlece
ml., bytem Kladruby, Kostelní 265
6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k.ú. Pozorka u Kladrub z důvodu
realizace stavby - Kanalizace Pozorka. Je nutné provést překládku plynu, jedná se cca o 110
běžných metrů, stanovení ceny za zřízení VB – jednorázová úplata 5.000,-Kč
7. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 36 v Kladrubech p. Radce Kozákové od 1.1.2014 do
30.6.2014
8. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 36 v Kladrubech p. Jarmile Paločkové od 1.1.2014
do 30.6.2014
9. Podání žaloby Okresnímu soudu v Tachově na p. xxxx ohledně dluhu na nájmu z bytu ve výši
13.402 Kč
10. Žádost P. Chmelíka, Praha o možnost postavení karavanu na táboření na Výrově v období cca
duben - září 2014 s tím, že poplatek bude činit 50,- Kč za den
11. Nákup traktorového samonakládacího sypače Pomarol PS 200 od spol. Agriimport s.r.o. Plzeň
za cenu 92.400,- Kč bez DPH

III. Rada města

nemá

námitek

:

1. K provedení stavby Kladruby, Láz č.k. st. 32, kNN – připojení nového odběru truhlárny na
st.p.č. 32 v k.ú. Láz u Kladrub od firmy Hrdlička spol. s r.o. Tetín za předpokladu, že akce
bude rozšířena - prodloužena až k nemovitosti čp. 22 na st.p.č. 26 v k.ú. Láz u Kladrub.
Tímto dojde ke zrušení nadzemního vedení v této části obce

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: 10.1.2014

