Zasedání rady města
Číslo:
6/2015
Datum: 28.01.2015
Usnesení:
I.

Rada města

bere

na

vědomí :

1. Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství
ohledně zamítnutí odvolání p. Věry Prantlové, Praha o vydání deklaratorního rozhodnutí o
neexistenci komunikace na p.č. 128/2 v k.ú. Kladruby
2. Informaci Jaroslava Zabloudila – hotová dokumentace k územnímu řízení na novou část
kanalizace v Milevě (u rybníku)
3. Zprávu starostky města o přípravách oslav 900 let města Kladruby a Spolkového dne
20.6.2015

II. Rada města

schvaluje :

1. Zařazení žádosti p. Radky Burešové, bytem Kostelec 86 do seznamu žadatelů o přidělení bytu
v Kladrubech s tím, že při přidělování bytu budou upřednostňováni žadatelé ze správního
obvodu města Kladruby
2. Zařazení žádosti Jaroslava a Anny Moravcových, Stadtrodská 1493/4, Tachov do seznamu
žadatelů o umístění do domu s pečovatelskou službou
3. Uzavření smlouvy pro zajištění kompletní funkce alarmu Kladruby –muzeum (JAB024845.00) na dobu 1 roku, a to v rozsahu základní ochrany za cenu 480,-Kč/1měsíc + DPH
4. Výši ceny za doplnění PD přestavba objektu školních dílen u víceúčelového hřiště o oplocení
hřiště a úpravu rozpočtu na novou stavbu kabin bude cca 5.000,-Kč (úprava PD vychází
z připomínek vlastníků sousední nemovitosti), projektant p. Marcel Coufal
5. Navýšení ceny nájemného (pachtovného) pro Kladrubské lesy s.r.o. za pronájem pozemků a
to na původní částku před rokem 2010 - výše nájemného 495.330,-Kč ročně
6. Prodloužení nájemních smluv na NP :
- Kladrubské lesy s.r.o. – kanceláře – nájemné - 126.000,- Kč/rok
- Kladrubské lesy s.r.o. – pilnice – nájemné - 339.394,- Kč/rok
7. Zakoupení 2 ks bezdrát. mikrofonů včetně příslušenství pro jejich užívání s minihifivěží za
cenu 5.590,-Kč vč. DPH
8. Objednání opravy žlabů u fasády u kotelny čp. 80 v Kladrubech, Zadní ul., dle cenové
nabídky p. Otty Hilfa ve výši 23.100,-Kč bez DPH
9. Uzavření dohody s p. Radkem Železným, Kladruby Stříbrská 306 o ukončení platnosti
pozemkové nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 1643/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra
k 31.12.2014 bez nároku na jakékoli finanční vyrovnání
10. Pronájem pozemku části p.p.č. 1643/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra p. Pavlu Řezáčovi, bytem
Kladruby, Revoluční 403 s platností od 1.1.2015 do 31.12.2017 za stejných podmínek jako
původní nájemce
11. Smlouvu s RRA Plzeň na vypracování zpráv o udržitelnosti projektu – kompostárna za
hodinou sazbu 800,- Kč + DPH
12. Cenovou nabídku na akci – Sulanův statek – schodiště, okenice, firmy Tesařství Josef Zeman
Přimda - 22.280,- Kč bez DPH
13. Cenovou nabídku na stavbu oddělující příčky v čp. 197 – zdravotní středisko v Kladrubech
od firmy V. Kunc, Plzeň – do 6.000,- Kč vč. DPH
14. Smlouvu příkazní mezi městěm Kladruby a firmou Mazeppa Plzeň na administraci veřejné
zakázky – Dopravní napojení obytné zóny Pozorka za cenu 35.000,- Kč + DPH
15. Podání žádosti ke KÚ PK z dotačního titulu PSOV PK 2015 – projekty obcí na akci – Láz –
veřejné osvětlení

III. Rada města

nemá

námitek :

1. K umístění stavby limnigrafické stanice – navrhovaná stavba bude sloužit k měření
povrchových vod – průtočný profil řeky Úhlavky u silničního můstku na levém břehu toku
řeky směr Milevo za kamenolomem; dotčený pozemek p.p.č. 453/1 k.ú. Kladruby u Stříbra –
lesní půda. V další fázi stavebního řízení nutno dořešit vynětí ze LPF, smluvní zajištění
přístupu (smlouva o služebnosti), následné vlastnictví pozemku pod stavbou, v případě
potřeby kácení při samotné realizaci stavbu bude kácení provedeno vlastníkem pozemku
(město Kladruby)

IV. Rada města

odvolává :

1. Z funkce jednatele společnosti Kladrubské lesy s.r.o. p. Jaroslava Pospíšila z důvodu,
že již není členem zastupitelstva města Kladruby

V. Rada města

jmenuje :

1. Do funkce jednatele společnosti Kladrubské lesy s.r.o. Mgr. Vladimíra Šmahela, člena rady
města

Přítomni : Mgr. S.Štěrbová, p. J.Pospíchal, p. H. Kunešová, Mgr. V.Šmahel, p. M.Tůma

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jan Pospíchal - místostarosta

Dne: 28.1.2015

