Zasedání rady města
Číslo:
12/2015
Datum: 29.04.2015
Usnesení:
I.

Rada města b e r e n a v ě d o m í :
1. Předložený projekt rekonstrukce RD čp. 284 v Zahradní ulici v Kladrubech, stavebník p.
Jaroslav Stahl, Zahradní 284, Kladruby s tím, že nesouhlasí se stavbou zastřešeného stání pro
os. Automobil z důvodu nedodržení podmínek dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území ve znění pozdějších změn a předpisů, - „vzdálenost stavby
garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku
rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m“ a dále požárně
bezpečnostní prostor zasahuje na obecní pozemek
2. Informaci k požadavku na změnu v jízdním řádu (na lince 490350 Stříbro – Zhoř, spoj č. 9
tak, aby autobus ze Stříbra jel přes Vrbici a Láz směrem do Kladrub a pak dále dle jízdního
řádu a změnu v jízdním řádu na lince 490 370 Stříbro – Kostelec – Skapce, spoj č. 22 tak,
aby jel z Kladrub přes Láz a Vrbici směrem do Stříbra

II. Rada města s c h v a l u j e :
1. Přidělení bytu č. 2 v DPS Kladruby p. Emilu Suchému, Kostelec 89
2. Cenovou nabídku na rekonstrukci podkrovního bytu v čp. 356 v Kladrubech od firmy
- Vladimír Kunc, Plzeň za cenu 144.200,- Kč
3. Výsledek hospodaření ZŠ Kladruby za rok 2014
4. Výsledek hospodaření MŠ Kladruby za rok 2014
5. Přidělení bytu 1+kk v čp. 36 v Kladrubech (po p. Paločkové) p. Jakubovi Švarcovi, Kladruby
6. Zařazení žádosti o byt p. Jany Nadlerové a p. Magdy, Kladruby, Stříbrská 331 do seznamu
uchazečů o přidělení bytu
7. Zařazení žádostí na výměnu bytu do seznamu uchazečů o byt :
- Zdeňka Lišková, Revoluční ul.
- manž. Duspivovi, Husova 209
8. Cenovou nabídku na oprava balkonu u MŠ Kladruby od firmy Otto Hilf, Stříbro za cenu
71.800,- Kč
9. Změnu splátkového kalendáře – T. Kučerová, Kladruby 403 – 1.000,- Kč místo 2.000,- Kč
s platností od 1.4.2015
10. Poskytnutí příspěvku Střeleckému klubu Kladruby ve výši 3000,- Kč na zajištění 25. výročí
střeleckého klubu
11. Prezentaci v Tachovském deníku - Festivaly a letní akce - 1 strana v příloze za cenu 3.800,Kč bez DPH
12. Výsledky výběrového řízení na akci „Komplexní architektonicko výtvarné prostorové řešení
expozice Regionálního muzea Kladrubska a realizace této expozice a uzavření smlouvy
s vítěznou firmou M Plus s.r.o. Praha za cenu 1.800.000,- Kč vč. DPH

III. Rada města

nemá

námitek :

1. K umístění orientační směrovky firmy UNID s.r.o. Kladruby s textem BROUŠENÍ na sloup
veřejného osvětlení v Zadní ulici u křižovatky s ulicí Zahradní s tím, že velikost a barva
směrovky bude stejná jako jsou ostatní směrovky ve městě (hnědý podklad s bílým textem)

IV. Rada města n e d o p o r u č u j e :
1. ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 1 v k.ú. Milevo o výměře 283 m2 společnosti
Milevo.com s.r.o. – nemovitost čp. 2 není řádně užívána ani udržována – střešní krytina padá
na přilehlou komunikaci. Objekt čp. 2 stojí na st.p.č. 1 v k.ú. Milevo, což je jednak přímo
zastavěná plocha pod nemovitostí a dále nádvoří. K řádnému užívání nemovitosti čp. 2 není
nutností vlastnit navazující pozemek ve vlastnictví města Kladruby p.p.č. 1 v k.ú. Milevo.

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

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jan Pospíchal - místostarosta

Dne: 29.4.2015

