Zasedání rady města
Číslo:
84/2014
Datum: 04.06.2014
Usnesení:
I. Rada města

bere na

vědomí :

1. Prohlášení ředitelky ZŠ Kladruby ke zvýšení kapacity školní družiny – zvýšením kapacity
nedojde k porušení žádného z požadavků stanovených zákonem
2. Žádost o pronájem pozemku č. 638/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra Radioklubu OK1KUW,
Zdeněk Hofbauer, Stříbro za účelem umístění radioklubu – stavební buňky, stožárů a anténní
techniky pro příjem a vysílání na radioamatérských pásmech a p o ž a d u j e předložení
souhlasu od Internethome a od Vodafonu s umístěním, jejich zařízení s využitím jejich
el.přípojky, povolení od Radiokomunikačního úřadu. Po té bude o věci rozhodnuto
3. Přešetření stavu v bytě J.Švarce, Zadní 355, Kladruby - srážení vlhkosti a p o v ě ř u j e
starostku města k zaúkolování stavební komise města a p. Pospíchala k prověření situace a
návrhu postupu

II. Rada města

schvaluje :

1. Přidělení bytu č. 34 v DPS v Kladrubech (dosavadní nájemce p. Peteříková) p. Ivanu
Hlaváčkovi, Řečice 30, Dvůr Králové nad Labem
2. Zařazení žádosti p. Veroniky Kozákové, Revoluční 406, Kladruby do seznamu žadatelů o
přidělení bytu
3. Zařazení žádosti p. Marie Buriánkové, Nepomuk 303 do seznamu žadatelů o přidělení bytu
v DPS s tím, že při přidělování bytu budou upřednostňováni žadatelé ze správního obvodu
města Kladruby
4. Cenovou nabídku p. Jana Kuvíka, Třešňová 1290, Stříbro na provedení inženýrské činnosti
TDS při realizaci stavby – „Kladruby – dokončení TI pro 24 RD“ za cenu 9.409,- Kč + 80,- Kč
cestovné za jednu návštěvu staveniště
5. Zvýšení kapacity školní družiny ZŠ Kladruby
6. Přidělení 1 místnosti v čp. 6 v Kladrubech p. Františku Paločkovi, Pozorka na dobu od 1.7. do
31.8.2014
7. Financování změny operačního systému počítačů ZŠ Kladruby - přesunutí částky 29.945,05,z účtu 384 – výnosy příštích období
8. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a Ing. J.Jungem, Plzeň na autorský dozor na
akci „Regionální muzeum Kladrubska za cenu 70.000,- Kč bez DPH
9. Nákup tělesa pumpy na hřbitov v Kladrubech od firmy REX s.r.o. v ceně 28.720,- Kč bez
DPH
10. Rekonstrukci prasklé vodovodní přípojky v areálu MŠ Kladruby firmou Belas JS s.r.o. za
cenu 24.560,- Kč bez DPH

III. Rada města

neschvaluje :

1. Žádost Nemocnice Stod o poskytnutí finanční podpory z důvodu, že financování nemocnice
je záležitostí kraje a státu

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit odkoupení pozemku p.p.č. 152 v k.ú. Pozorka u Kladrub (jedná se o rybník před
klášterem) o výměře 3568 m2 od Státního pozemkového úřadu za cenu stanovenou soudním
znalcem ve výši 88.070,-Kč (25,67Kč/1m2)
2. ZM schválit smlouvu o dílo mezi městem Kladruby a firmou Stafiko stav s.r.o. Domažlice na
akci Zpřístupnění stodol muzea na Sulanově statku za cenu 1.500.400,- Kč vč. DPH
3. ZM schválit odprodej části p.p.č. 1603/2 v k.ú. Brod u Stříbra dle GP p. Janě Kovářové, Plzeň,
za cenu 48,- Kč/m2 + náklady na GP (zaměření skutečného oplocení)

IV. Rada města

nedoporučuje :

1. Odprodej ani pronájem pozemku části č. 466/18 k.ú. Kladruby u Stříbra p. Josefu Říhovi,
Kladruby, Jílová 337, a to do doby provedení realizace záměru výstavby v této části pozemku
(pozemek v lokalitě Kladruby-západ)

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: 4.6.2014

