Zasedání rady města
Číslo:
82/2014
Datum: 07.05.2014
Usnesení:
I.

Rada města
1.
2.
3.
4.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

vědomí :

Oznámení SPÚ o zamýšleném převodu - st.p.č. 122 v k.ú. Brod u Stříbra a p.p.č. 2186/33
v k.ú. Kladruby u Stříbra
Havarijní plán firmy ZEVYP spol. s r.o. Kladruby – Areál Kladruby VKK
Územní rozhodnutí o umístění stavby Vodovodní řad a vodojem Benešovice
Přípravu železničního jízdního řádu pro rok 2014/2015

II. Rada města
1.

bere na

schvaluje :

Zařazení žádosti p. Josefa Šutorky, nám. Republiky 35, Kladruby do seznamu žadatelů o
přidělení bytu
Žádost p. Aleny Černé a p. Františka Oláha, nám. Republiky 36, Kladruby o provedení
výměny okna v bytě s tím, že stav bude nejdříve posouzen stavebním technikem a veškeré
náklady s tím spojené uhradí vlastník bytu tj. město
Zařazení žádosti p. Hany Javůrkové, Tovární 629, Stříbro do seznamu žadatelů o přidělení
bytu do DPS
Zařazení žádosti p. Martina Kováče, Brod u Stříbra 62 do seznamu žadatelů o přidělení bytu
Zařazení žádosti manž. Petry a Miroslava Bebrových, nám. Republiky 36, Kladruby do
seznamu žadatelů o přidělení pozemku za účelem zřízení zahrádky
Výsledek výběrového řízení na akci "Dokončení technické infrastruktury pro 24 rodinných
domů v Kladrubech, v Okružní ulici" - vítězem se stala firma Promonasta s.r.o., Kralovická
1418/7, Plzeň s cenou 940.843,- Kč vč. DPH
Uzavření smlouvy o dílo s firmou Promonasta s.r.o., Kralovická 1418/7, Plzeň na akci
"Dokončení technické infrastruktury pro 24 rodinných domů v Kladrubech, v Okružní ulici"
za cenu 940.843,- Kč vč. DPH
Přidělení bytu 1+1 v domě čp. 405/4 v Revoluční ulici v Kladrubech dle pořadí - p. Milan
Hubač, Kladruby
Přidělení 2 bytů v DPS v Kladrubech dle pořadí :
- v přízemí p. Zdeněk Krištof, v 1.patře p. Anna Krejčová

III. Rada města

neschvaluje :

1. Žádost MS Lověna Vrbice o prodej pozemku p.p.č. 1776/3 nebo 1776/4 v k.ú. Kladruby u
Stříbra z důvodu připravené pozemkové úpravy v k.ú. Kladruby u Stříbra a doporučuje ZM
schválit odprodej jiného pozemku v honitbě např. p.p.č. 68/7 v k.ú. Vrbice u Stříbra o
výměře 56 m2 – orná půda ; nebo p.p.č. 178/4 v k.ú. Vrbice u Stříbra o výměře 88 m2 –
TTP
2. Žádost p. Karla Špringla, Milevská 321, Kladruby o uzavření smlouvy o budoucí změně
územního plánu, ohledně řešení příjezdu k zahradám nemovitostí v Revoluční ulici
v Kladrubech, a to do doby vyhotovení geometrického plánu dle původní dohody

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM vzít na vědomí vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územní plán obce – změna č. 2
a vyhodnocení připomínek a námitek k návrhu Územního plánu obce – změna č. 2, ke
kterému proběhlo společné jednání dne 16.1.2014
2. ZM schválit návrh Pokynů pro dopracování návrhu Územní plán obce – změna č. 2 pro řízení
o územním plánu uvedených v příloze

Přítomni : p. J.Pospíšil, Mgr. V.Šmahel, p. H. Kunešová, p. V. Horák
Omluvena : Mgr. S.Štěrbová

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 7.5.2014

