Zasedání rady m sta
íslo:
90/2014
Datum: 08.10.2014
Usnesení:
I.

Rada m sta

bere na v domí :

1. Žádost p. Marie Michálkové, nám stí Republiky 89, Kladruby o p id lení bytu v dom p. 36
v Kladrubech po p. Palo kové Jarmile s tím, že k dnešnímu dni nemá m sto informaci o
ukon ení platnosti nájemní smlouvy o nájmu bytu s p. Palo kovou v dom p. 36
v Kladrubech (jedná se o jednu místnost). Žádost p. Marie Michálkové je již vedena
v seznamu žadatel o p id lení bytu
2. Protokol KHS Plze ského kraje o m ení denního osv tlení v u ebn 2. t ídy ZŠ Kladruby

II. Rada m sta

schvaluje :

1. Uzav ení dohody mezi m stem Kladruby a p. Petrem Havránkem o ukon ení platnosti
pozemkové nájemní smlouvy na ást p.p. . 1964/1 v k.ú. Kladruby u St íbra k 31.12.2014
3. Uzav ení nové pachtovní smlouvy o propachtování pozemku ásti p.p. . 1964/1 v k.ú.
Kladruby u St íbra (zahrádka v lokalit pod Základní školou) mezi m stem Kladruby a p.
Radkem Zdvihalem s platností od 1.1.2015 do 31.12.2016 za stejných podmínek
4. Provedení stropu a pobití štítu pergoly v Lázu firmou Tesa ství a pokrýva ství Jan Pospíchal,
Kladruby za cenu 7.712,54 K
5. Dodatek ke Smlouv o omezení užívání nemovitosti ve správ SÚS PK . S1601/14 uzav ený
mezi m stem Kladruby a SÚS PK
6. Provedení chodníku a terénních úprav v okolí budovy p. 89 a 90 na nám stí v Kladrubech
firmou Stafiko stav s.r.o. Domažlice za cenu 158.649,- K bez DPH
7. Vícepráce na Sulanov statku provedené firmou Stafiko stav s.r.o. Domažlice v ástce
111.914,- K bez DPH

III. Rada m sta

doporu uje :

1. ZM schválit zám r m sta pronajmout nemovitost p. 90 na nám stí Republiky v Kladrubech
p ísp vkové organizaci m sta Kladruby „Regionální muzeum Kladrubska“

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

Zapsal:

Irena Löriková

Ov ili:

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

Dne: 8.10.2014

