Zasedání rady m sta
íslo:
3/2014
Datum: 11.12.2014
Usnesení:
I.

Rada m sta

bere

na v domí :

1. Oznámení o nevyklizení bytu neplati e v dom

II. Rada m sta

p. 36 v Kladrubech

schvaluje :

1. Termíny svateb pro rok 2015
2. Ukon ení platnosti pozemkové nájemní smlouvy na pronájem ásti pozemku p.p. . 185/65
v k.ú. Kladruby u St íbra dohodou ke dni 31.12.2014, dosavadní nájemce Pavel a Hana
Hermanovi, Kladruby, H bitovní 299 a uzav ení nové pachtovní smlouvy o pachtu pozemku
ásti p.p. . 185/65 v k.ú. Kladruby u St íbra s novým uživatelem p. Hana Ikošová, Milevská
266, Kladruby
3. Ukon ení platnosti pozemkové nájemní smlouvy na pronájem ásti pozemku p.p. . 185/1
v k.ú. Kladruby u St íbra dohodou ke dni 31.12.2014, dosavadní nájemce Hana ikošová,
Kladruby, Milevská 266 a uzav ení nové pachtovní smlouvy o pachtu pozemku ásti p.p. .
185/1 v k.ú. Kladruby u St íbra s novým uživatelem p. Kate ina Lechný ová, Milevská 266,
Kladruby
4. Prodloužení platnosti pozemkové nájemní smlouvy o pronájmu ásti p.p. . 1579/8 v k.ú.
Brod u St íbra p. Bohdan Tarantíkové, Vejprnice, za stejných podmínek, prodloužení do
31.12.2017 (pozemek je používán jako p ístup k nemovitosti p. Tarantíkové, odprodej
pozemku by bylo nutné ešit zárove i s vlastníkem sousedního pozemku 1579/7, nebo ást i
tohoto pozemku je využívána pro p íjezd k nemovitosti ve vl. p. Tarantíkové)
5. Prodloužení platnosti pozemkových nájemních smluv za ú elem provozování zem lské
innosti, prodloužení do 31.12.2015, zvýšení ceny na 1500,-K /1 ha/ 1 rok s platností od
1.1.2015
- David Blažek, Láz 2 - p.p. . 956/3 a 956/4 k.ú. Láz , celková vým ra 9883 m2
- Jan Jev ák, Únehle 73 - p.p. . 1276/1 k.ú. Milevo, vým ra 5495 m2
- Jaroslav Pospíšil, Kladruby, Zadní 170 – p.p. . 1962 k.ú. Kladruby , vým ra 17.886 m2
6. Prodloužení platnosti všech níže uvedených nájemních smluv za stejných podmínek,
prodloužení platnosti do 31.12.2017
- Vladislav Deneter, Kladruby – p ístup k nemovitosti, ást p.p. .137/1 Kladruby, vým ra
30 m2, nájemné 30,-K /1 rok
- Josef Jamriška, Kladruby – zahrádka ást p.p. . 202/36 Kladruby, vým ra 400 m2,
nájemné 200,-K / 1 rok
- Pavel Pauch, Kladruby, - zahrádka ást p.p. . 202/19 Kladruby, vým ra 300 m2, nájemné
150,-K /1 rok
- František a Vlastimila Semorádovi, Pozorka – po kolnou ást st.p. . 52/1 Pozorka, vým ra
60 m2, nájemné 60,-K /1 rok
- Zden k Kastl, St íbro - louka – ást p.p. . 1650/2 Kladruby, vým ra 1000 m2, nájemné
200,-K
- Jana Šrámková, Kladruby, Sadová 289 – u bytového domu ást p. . 185/38 Kladruby,
nájemné 450,-K / 1 rok
- Pet íková Mária, Kladruby, Sadová 289 – u bytového domu ást p. . 185/38 Kladruby,
nájemné 450/1 rok
- Helena Kokrmentová, Kladruby, Sadová 288 – u bytového domu ást p. . 185/98
Kladruby, nájemné 348,-K
- Andrej Diky, Kladruby, Sadová 288 – u bytového domu ást p. . 185/98 Kladruby,
nájemné 348,-K

-

Milan Walter, Kladruby, St íbrská 331 - zahrádka ást p.p. . 185/1 Kladruby, vým ra 150
m2, nájemné 75,-K
- Antonie Lišková, Kladruby, Zadní 355 – zahrádka ást p.p. . 202/3 Kladruby, vým ra 400
m2, nájemné 200,-K /1 rok
- Ji í Šámal, Kladruby, Zadní 402 – zahrádka ást p. . 202/15 Kladruby, vým ra 300 m2,
nájemné 150,-K /1 rok
- Zden k Liška, Kladruby, Okružní – zahrádka ást p.p. . 202/15 Kladruby, vým ra 230
m2, nájemné 115,-K /1 rok
7. Prodloužení nájemních smluv na NP :
- Krej ová Eva, nájemné 5.400,- K /rok
8. Snížení nájemného v byt v p. 209 v Kladrubech – nájemce p. Vlasta Šteinová z d vodu
vlhkosti a plísn v byt , a to 15% na období od 1.12.2014 do odstran ní závad
9. Nákup 3 ks l žek do ubytovny m sta dle p edložené nabídky (1.499.- K v . DPH)
10. Odm ny editelce ZŠ Kladruby v navržené výši
11. Vy azení nepot ebného materiálu z kabinet ZŠ Kladruby

III. Rada m sta

nemá

námitek :

1. K vydání povolení ke vstupu na pozemky pro Povodí Vltavy s.p. závod Berounka, Plze p. .
524/3, 584, 591, 589, 585/2 v k.ú. Brod u St íbra – z d vodu opravy stavby jezového t lesa,
edpokládaný termín prací 01/2015 – 12/2016 s tím, že p ed zahájením prací bude spole
se zástupcem m sta Kladruby provedena fotodokumentace dot ených pozemk , po ukon ení
prací budou pozemky uvedeny do p vodního stavu. Pro p íjezd nebudou používány jiné lesní
cesty než je tímto dohodnuto.

ítomni : Mgr. S.Št rbová, p. J.Pospíchal, p. H. Kunešová, Mgr. V.Šmahel, p. M.T ma

Zapsal:

Irena Löriková

Ov ili:

Mgr. Svatava Št rbová - starostka m sta
Jan Pospíchal - místostarosta

Dne: 11.12.2014

