Zasedání rady m sta
íslo:
89/2014
Datum: 24.09.2014
Usnesení:
I.

Rada m sta

bere

na

v domí :

1. Oznámení o ukon ení nájmu nebytových prostor p. Pavla ervená, Kade nictví v DPS
v Kladrubech ke dni 30.09.2014
2. Žádost p. Vlasty Kaiserové, Milevo 42 o usnadn ní p íjezdu k rodinnému domu p. 42
v Milev s tím, že bude zpracován projekt (návrh) na ešení celkového odvodn ní p ilehlé
místní komunikace a akce bude za azena do plánu rozvoje 2015
3. Žádost p. Davida Blažka, Láz 2 o prodej, p ípadn pronájem pozemku . 70/1 a 71/1 v k.ú.
Láz s tím, že v sou asné dob je stále v platnosti nájemní smlouva na p edm tné pozemky a
to do 31.12.2014. M sto již eviduje jednu žádost o prodej stejných pozemk . Zám r prodeje
byl zve ejn n.

II. Rada m sta
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

schvaluje :

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v p. 209 v Kladrubech p. Marii Mikešové, a to od
1.10.2014 do 31.10.2014
Uzav ení smlouvy o nájmu NP v DPS v Kladrubech p. Veronice Šimkové, Okružní 389,
Kladruby za ú elem zajišt ní provozu kade nictví za stejných podmínek jako dosavadní
nájemce (m sí ní nájemné 1260,-K + náklady na vodu a topení) s platností od 1.11.2014
Uzav ení dohody mezi m stem Kladruby a Lucií Jozovou a Pavlem Jamriškou, Kladruby,
nám stí Republiky 36 o úhrad ásti náklad za spot ebovanou el.en. pro p ipojení kamery odb r kamery dle sd lení zhotovitele je 12W/1hod.,tzn. 105kWh/rok, cena el.en. dle platného
ceníku je 4,71 K /1kWh, výplata ro
po zaokrouhlení 500,- K
id lení bytu . 3 v dom p. 356 v Zadní ulici v Kladrubech (dosavadní nájemce p. Josef a
Kate ina Jamriškovi) manžel m Ladislavu a Martin Junkovým, nyní bytem Kladruby,
nám stí Republiky 35 s platností od 1.10.2014
Za azení žádosti p. Gabriely Vanicsekové, Tovární 90, Luby u Chebu do seznamu žadatel o
umíst ní do DPS s tím, že p i p id lování bytu v DPS budou up ednost ování ob ané ze
správního obvodu m sta Kladruby
Za azení žádosti o vým nu bytu p. Petra Palmy, nám. Republiky 36, Kladruby do seznamu
žadatel o p id lení bytu
Ukon ení platnosti pozemkové nájemní smlouvy s p. Emilií B hounkovou, Kostelní 264,
Kladruby a uzav ení nové pozemkové nájemní smlouvy s p. Tomášem Danielem, Kladruby,
Milevská 266 s platností od 1.10.2014 s tím, že nájemné je uhrazené do 31.12.2014 a žadatelé
si platbu za nájemné mezi sebou vyrovnali

III. Rada m sta

nemá námitek :

1. K p edloženému nákresu stavby p íst ešku na d evo – žadatelé Ji í a Eva Kuršovi, Husova
224, Kladruby s tím, že veškeré deš ové vody budou likvidovány na vlastním pozemku
ítomni : Mgr. S.Št rbová, p. J.Pospíšil, p. H. Kunešová, p. V. Horák, Mgr. V.Šmahel

Zapsal:
Ov ili:

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

Dne: 24.9.2014

