Zasedání rady města
Číslo:
11/2015
Datum: 08.04.2015
Usnesení:
I.

Rada města

bere na vědomí :

1. Žádost p. Eleonóry Vogelové, Kladruby, Revoluční 406 o přidělení pozemku za účelem zřízení
zahrádky s tím, že žádost bude zařazena do seznamu žadatelů o přidělení zahrádky
2. Žádost p. Věry Prantlové, Budyňská 487/8, Praha o odstranění dopravní značky z jejího
pozemku p.č. 128/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, že bude prověřeno na jakém pozemku se
značka nachází
3. Cenovou nabídku na svoz BIO-ODPADU od fi. Ekosepar Nýřany s.r.o. s tím, že likvidaci
bioodpadu bude pro město Kladruby zajišťovat fi. Ekodepon s.r.o. Černošín
4. Zápis z prohlídky vodních toků Lázského potoku a jeho přítoků provedeného zástupcem
Povodí Vltavy, závod Berounka
5. Nabídku SPÚ Tachov k pronájmu nemovitosti st.p.č. 25/2 v k.ú. Tuněchody u Stříbra s tím,
že o předmětný pozemek nemáme zájem (bude vyřešeno pozemkovou úpravou)
6. Protokol o vypracování interního auditu – školní jídelny ZŠ Kladruby, provedeného vedoucí
stravovacího zařízení MŠ Kladruby dne 21.1.2015
7. Připomínky občanů z výjezdního zasedání rady města v obci Vrbice dne 8.4.2015

II. Rada města

schvaluje :

1. Cenovou nabídku firmy OberStav Servis s.r.o., Ječná 547/15, Praha na zhotovení pergoly
v Tuněchodech za cenu 175.519,- Kč vč. DPH a uzavření smlouvy o dílo (další cenová nabídka
od firmy Tesařství Josef Zeman Přimda – 187.550,- Kč vč. DPH)
2. Návrh na obsazení 3 bytů v DPS Kladruby
- 1) byt po p. Hellerové byt č. 11 – p. Alena Fuksová, Plzeň
- 2) byt po p. Kratochvílové v přízemí byt č. 2 – p. Věra Štěpánková, Zhoř 64
nebo p. Hana Javůrková, Stříbro ???
- 3) byt po p. Krejčové byt č. 9 – p. Jiřina Škorvánková, Stříbro 970
3. Zahájení jednání s Centrem pečovatelských a ošetřovatelských služeb Města Touškova
ohledně provozování sociálních služeb v DPS Kladruby s tím, že bude předložena konkrétní
smlouva, která bude dále projednána v ZM
4. Pořízení známek na psy v ceně do 40,-Kč /1 ks
5. Zařazení žádosti manželů Jana a Věrky Demjanových, Líšťany, Třebobuz 3 do seznamu
žadatelů umístění do DPS v Kladrubech s tím, že při přidělování bytů v DPS jsou
upřednostňováni občané s trvalým pobytem ve správním obvodu města Kladruby.
6. Zařazení žádosti Věry Dvořákové, Staré Sedlo 28 do seznamu žadatelů umístění do DPS
v Kladrubech s tím, že při přidělování bytů v DPS jsou upřednostňováni občané s trvalým
pobytem ve správním obvodu města Kladruby.
7. Uzavření pachtovní smlouvy na p.p.č. 1655 v k.ú. Milevo o výměře 2609 m2 s p. Janou
Zdvořanovou, Milevo 11 za účelem pastvy koní, sazba nájmu 0,30 Kč/1m2, roční nájemné
783,-Kč
8. Užívání veřejného prostranství před cukrárnou na náměstí před čp. 30 za účelem umístění 3
stolků a 10 židlí s platností od 01.04.2015 do 31.10.2015 p. Haně Zdvihalové za stejných
podmínek jako v minulém období (2,-Kč/1m2/den, tzn. platba celkem 2140,-Kč)
9. Cenovou nabídku Ing. Evy Záhořové, Stříbro na vyhotovení projektové dokumentace
stávajícího stavu stavby – Sulanův statek za cenu 55.000,- Kč (geodetické zaměření,
vyhotovení PD, kompletace dokumentace)
10. Cenovou nabídku firmy Strabag a.s. Plzeň na propojení kanalizačních přípojek na Pozorce
v ceně 91.695,- Kč + DPH

III. Rada města

nemá námitek :

1. K návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Bor a jeho změny č. 1

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a

Státním pozemkovým úřadem – pro stavbu „Kanalizace v jihozápadní části obce Milevo“
p.p.č. 1940/1 a 1950/1 v k.ú. Milevo , výše úplaty 100,-Kč za 1 bm, minimální úplata 1000,Kč
2. ZM schválit pronájem pouze části p.p.č. 84 v k.ú. Láz u Kladrub a to průchod z pozemku p.p.č.
79 na p.p.č. 136/4 v k.ú. Láz u Kladrub o šíři cca 5 m, celkem 170 m2, za cenu nájemného 0,30
Kč/1m2 bez jakýchkoli úprav a kácení, žadatel p. Karel Špringl, Milevská 321, Kladruby
3. ZM schválit pronájem části p.p.č. 83/1 v k.ú. Láz u Kladrub p. Karlu Špringlovi, Milevská 321,
Kladruby pro zajištění přístupu o ploše 170 m2 s tím, že pronajatý pozemek bude využíván
pouze pro převádění dobytka, v žádném případě zde nebude budován vjezd na pozemek (z
důvodu odtokových poměrů) a nebude zde prováděno žádné kácení. Jakékoli zásahy do
pozemku budou předem konzultovány na MěÚ Kladruby a prováděny pouze na základě
písemného stanoviska.
4. ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 71 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 534 m2 a p.p.č. 70/1
v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 534 m2, žadatel p. Jaroslav Mašát, Láz 34; cena dle zásad 48,Kč/ 1m2, tzn. výměra celkem 1068 m2 x cena 48,-Kč/1m2 = 51.264,-Kč
5. ZM schválit uzavření nové kupní smlouvy s Milanem Naruševičem, Kladruby, Zadní 347 , kdy
předmětem prodeje bude p.p.č. 2488 o výměře 3942 m2 a p.p.č. 102/3 o výměře 97 m2 s tím, že
rozdíl ve výměře (1184 m2) bude doplacen a to ve výši 40,-Kč/1 m2, cena celkem 47.360,-Kč

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: 8.4.2015

