Zasedání rady města
Číslo:
81/2014
Datum: 16.04.2014
Usnesení:
I.

Rada města b e r e n a v ě d o m í :
1. Vyhlášení volných dnů ředitelkou ZŠ Kladruby - 2.5. a 9.5.2014.
2. Žádost p. Karla Špringla, Kladruby o zaměření příjezdové komunikace - části p.p.č. 1953/12 v
k.ú. Kladruby a požadavek na směnu části pozemku s tím, že RM požaduje vypracování
geometrického plánu, který bude vycházet z požadavků projektanta a města na vybudování
účelové komunikace, podle kterého bude posunuto oplocení žadatele. Náklady na vypracování
GP budou žadateli přefakturovány.
3. Žádost MS Lověna Vrbice o prodej pozemku č. 1776/3 o výměře 76 m2 nebo p.č. 1776/4 o
výměře 80 m2 s tím, že bude nabídnut jiný pozemek.
4. Výsledek kontroly České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Plzeň
zaměřené na dodržování platných zákonných předpisů v ochraně lesa a plnění funkcí lesů jako
složky životního prostředí na lesních pozemcích ve vlastnictví města se zaměřením na plnění
závazných ustanovení plánu a ochranu lesa a škody zvěří (kontrola nenalezla žádné závady)
a schvaluje mimořádnou odměnu lesnímu hospodáři

II. Rada města s c h v a l u j e :
1. Hospodaření a činnost MŠ Kladruby
2. Hospodaření a činnost Kladrubských lesů s.r.o. Na základě předložené zprávy schvaluje
ponechat těžby ve zhruba stejné výši jako v letošním roce, navyšovat pouze mírně. Od
července 2014 maximum těžeb provádět harvesterem. Provádět četnější kontroly trvanlivosti
plastů a jejich opravy
3. Změnu čerpání finančních prostředků na nákup lanové pyramidy pro MŠ Kladruby
4. Uzavření dohody mezi městem Kladruby a firmou H.B.Textilie s.r.o. o instalaci a umístění
sběrné nádoby na vyřazené textilie a obuv v Kladrubech
5. Změnu Provozního řádu Sběrného dvora odpadů Kladruby, předloženého firmou Ekodepon
s.r.o. Černošín
6. Cenovou nabídku firmy Hrdlička s.r.o. Plzeň na provedení projektové dokumentace o
veřejném osvětlení – Kladruby, Láz, cena 19.800,-Kč + DPH
7. Ukončení pozemkové nájemní smlouvy na pozemek část p.p.č. 202/36 v k.ú. Kladruby,
nájemce p. Rudolf Goblirsch, Kladruby, náměstí Republiky 86 a uzavření nové nájemní –
pachtovní smlouvy se Štěpánkou Špičkovou, Kostelní 263 , Kladruby
8. Ukončení pozemkové nájemní smlouvy na pozemek část p.p.č. 1964/1 v k.ú. Kladruby,
nájemce p. Josef Walter, Kladruby, Zahradní 245 a uzavření nové nájemní –
pachtovní smlouvy s Janou Nadlerovu, Stříbrská 331, Kladruby
10. Zařazení žádosti p. Ivana Hlaváčka, Řečice 30, Dvůr Králové nad Labem
do seznamu žadatelů o přidělení bytu v DPS v Kladrubech s tím, že při přidělování bytu
budou upřednostňováni žadatelé s trvalým pobytem ve správním obvodu města
Kladruby
11. Uzavření pozemkové nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Kladruby a p.
Vladislavem Karlíkem, Kostelec, kdy město Kladruby je nájemcem pozemku části
p.p.č. 194/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub – malorážková střelnice Střeleckého klubu
Kladruby. Nájemné 2 ,-Kč/ 1 m2/ 1 rok, výměra 1038 m2, roční nájem 2076,-Kč
12. Užívání veřejného prostranství před restaurací U Koruny v Kladrubech pro období od
1.4.2014 do 30. 9.2014 za účelem umístění 2 ks stolů a 4 ks lavic. Poplatek 2,-Kč/1m2/
1 den, žadatelka p. Alena Brestovanská

13. Proplacení akcí pořádaných městem a konaných v KD Kladruby za odbobí od 1.1.2014 do
30.4.2014 p. A. Brestovanské, nájemkyni KD Kladruby - celkem 9 akcí x 1500,-Kč/1 akci,
celkem 13.500,-Kč
14. Provedení udržovacích prací – opravy svodů dešťových vod před domem čp. 16 v
Tuněchodech, vlastník Petr Tvrdý s tím, že odvodnění bude provedeno až přes cestu vedoucí k
mlýnu a před započetím prací bude o tomto informován zástupce MěÚ
15. Zařazení žádosti p. Anežky Šilhavé, Zálezly do seznamu žadatelů o přidělení bytu s tím, že
budou upřednostňováni žadatelé s trvalým pobytem ve správním území města Kladruby
16. Přidělení bytu 1+1 v domě čp. 405/4 v Revoluční ulici v Kladrubech dle pořadí p. Lukášovi
Honzíkovi, Láz
17. Vydání rozhodnutí p. Věře Prantlové, kterým se zamítá řízení o vydání deklaratorního
rozhodnutí o neexistenci komunikace na p. č. 128/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
18. Mandátní smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a LC group Plzeň s.r.o., Ing. Roman
Reiser na řízení projektu „Regionální muzeum Kladrubska“ za cenu 215.985,- Kč vč. DPH

III. Rada města n e s c h v a l u j e :
1. Žádost p. Jiřiny Ženíškové, původní nájemce prodejny v DPS, o úhradu sítě proti hmyzu do
okna prodejny DPS za cenu 500,-Kč z důvodu, že se jedná o investici, která nebyla dopředu
projednána s majitelem nemovitosti
2. Žádost p. Aleny Brestovanské, nájemkyně restaurace U Koruny v Kladrubech z důvodů :
a) vrácení kauce - tato slouží jako záruka v případě neplacení nájemného
b) instalaci markýzy nad okna směrem do Revoluční ulice z estetických důvodů
c) návoz hlíny na pozemek za KD k osázení květin z důvodů vlhnutí zdi, květiny je možno
osázet do nádob

IV. Rada města

pověřuje :

1. Starostku města k jednání s ČSAD o možnostech a podmínkách zřízení pátečního
autobusového spoje - Stříbro - Kladruby a zpět v 10.oo hodin

V. Rada města d o p o r u č u j e :
1. ZM schválit darovací smlouvu uzavřenou mezi NET4GAS, s.r.o. Praha a MŠ Kladruby o
poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na podporu činnosti MŠ
2. Podání žádosti o poskytnutí dotace na PK nositelům projektů Plzeň - Evropské hlavní město
kultury 2015 na projekt Kladrubské léto 2014 a 2015

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

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 16.4.2014

