Zasedání rady m sta
íslo:
86/2014
Datum: 16.07.2014
Usnesení:
I.

Rada m sta

bere na v domí :

1. Sd lení fi. EKOSEPAR s.r.o. Ný any o pozastavení svozu odpadu u uvedených ob an , kte í
neuhradili služby
2. Zp tvzetí žádosti p. Josefa Buriana, Kostelní 263, Kladruby o odkoupení stavební parcely
v k.ú. Brod u St íbra za ú elem výstavby RD

II. Rada m sta

schvaluje :

1. Dodatek . 1 ke smlouv o dílo . 018/2014 uzav ený mezi m stem Kladruby a firmou
Promonasta s.r.o. Plze na akci „Kladruby – dokon ení TI pro 24 RD“ – navýšení ceny o
21.918,- K bez DPH z d vodu prací, které nebyly obsaženy ve výkazu vým r
2.
íkazní smlouvu . 35-VZMR-14 uzav enou mezi m stem Kladruby a firmou Mazeppa s.r.o.
Plze na výkon práv a povinností souvisejících se zadávacím ízením p i zadání ve ejné
zakázky na dodávky v rámci projektu „Modernizace vybavení specializovaných u eben ZŠ
Kladruby“ za cenu 15.000,- K bez DPH
3. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v p. 209 v Kladrubech p.Marii Mikešové od 1.7.2014 do
31.7.2014
4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v p. 36 v Kladrubech p. Jarmile Palo kové od 1.7.2014
do 31.12.2014
5. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v p. 36 v Kladrubech p. Vie e Oláhové od 1.7.2014 do
31.12.2014
6. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v p. 36 v Kladrubech p. Radce Kozákové od 1.7.2014
do 31.12.2014
7. Za azení žádosti sl. Jany Kunešové, Zadní 156, Kladruby do seznamu žadatel o p id lení
bytu v Kladrubech
8. Ukon ení platnosti pozemkové nájemní smlouvy o pronájmu pozemku p.p. . 1655 v k.ú.
Milevo, nájemník p. Kate ina Veselá, Milevo 33 dohodou k datu 30.06.2014 s tím, že
nájemce uhradí p íslušnou ást nájmu
9. Za azení žádosti sl. Denisy Budínové, Sadová 279, Kladruby o p id lení zahrádky – pozemku
za ú elem z ízení výb hu pro psy plus další innost do seznamu žadatel
10. Výdej propaga ního materiálu starostkou m sta za období b ezen – erven 2014 dle p ílohy
11. Zm nu zakladatelské listiny spole nosti Kladrubské lesy s.r.o.

III. Rada m sta

nemá

námitek :

1. K žádosti p. Martiny Homolové, V Lomech 2, Plze o stanovisko k oprav a stavb oplocení
okolo pozemku st.p. . 12 v k.ú. Tun chody u St íbra, RD p. 7 s tím, že p ed samotným
zapo etím prací je nutné zajistit vytý ení p edm tného oplocovaného pozemku a stavbu
oplocení umístit na vlastním pozemku
2. K provedení udržovacích prací u RD p. 15 ve H bitovní ulici v Kladrubech, vlastník manž.
Zbyn k a Monika Slabyhoudkovi, k demolici áste
zd né a d ev né verandy na západní
stran domu a výstavby nové o rozm rech 2,00 x 5,5 m
3. K žádosti firmy Stamoza s.r.o. Cheb o souhlas s áste nou uzavírkou silnice II/193
v souvislosti s realizací stavby „Kladruby, Pozorka – kanalizace a OV, vodovod, p eložka
sd lovacích kabel “ v období od 21.7.2014 do 30.9.2014

IV. Rada m sta

doporu uje :

1. ZM schválit rozpo tové opat ení m sta Kladruby . 1/2014

V. Rada m sta

nedoporu uje :

1. ZM schválit odprodej pozemku ásti p.p. . 179/14 v k.ú. Tun chody u St íbra, žadatel
František Vyleta, Hodonínská 41, Plze z d vodu umíst ného vodovodního hydrantu a
stožáru el. vedení

ítomni : Mgr. S.Št rbová, p. J.Pospíšil, p. H. Kunešová, p. V. Horák
Omluven : Mgr. V.Šmahel

Zapsal:

Irena Löriková

Ov ili:

Mgr. Svatava Št rbová - starostka m sta
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 16.7.2014

