Zasedání rady města
Číslo:
16/2015
Datum: 01.07.2015
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Informaci o zpracování návrhu železničního jízdního řádu pro období 2015/16.
2. Informaci o úplné uzavírce silnice II/203 na Ostrov pro období 15.7. – 15.8.2015 z důvodu
dopravního napojení areálu Výstavní a skladové haly H v Ostrově s tím, že s touto uzavírkou
nesouhlasí.
3. Rozhodnutí o návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tuněchody u Stříbra
– Rozhodnutí vydané Státním pozemkovým úřadem čj. SPU 295555/2015-Bah
4. Stav dlužných částek na nájmech za byt k 30.6.2015 a pověřuje starostku města k jednání
s dlužníky a v případě neúspěšného jednání k předložení dalších právních kroků

II. Rada města
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.

8.
9.
10.
11.

schvaluje :

Vydání sdělení o změně územního plánu p. Karlu Špringlovi s tím, že bude vydáno až po
provedení zápisu směnné smlouvy v KN.
Ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy o nájmu p.p.č. 182/2 v k.ú. Kladruby u
Stříbra s Marií Mikešovou, Husova 209 ke dni 30.6.2015.
Uzavření nové pachtovní smlouvy na část p.p.č. 182/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra s p. Vlastou
Šteinovou, Kladruby, Husova 209 za stejných podmínek jako dosavadní nájemce.
Výsledek výběrového řízení na akci Decentralizace topného systému KD Kladruby a domů
čp. 355 a 356 Kladruby a uzavření smlouvy s vítěznou firmou Zikostav Kladruby
za cenu 432.420,- Kč bez DPH (druhá nabídka – 506.168,- Kč bez DPH)
Odměnu ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové za II. pololetí
Odměnu ředitelce ZŠ Kladruby p. Ivetě Černé za II. pololetí
Bezplatné užití tábořiště na Výrově pro Letní tábor Úhlavka, a to k přenocování z 30.7. do
31.7.2015
Zařazení žádostí do seznamu uchazečů o přidělení bytu
- Markéta Pejzlová, Zhoř
- Vladěna Naruševičová, Milevo
- Alena Zezulová, Kladruby
- Jaroslav Liška, Zhoř
- Robin Šámal, Kladruby
- Jana Pelikánová, Kladruby
s tím, že při přidělování bytu mají přednost občané ze správního obvodu města Kladruby
Zařazení žádosti Michaely Valové do seznamu o výměnu bytu
Změnu provozního řádu Sběrného dvora odpadů Kladruby (Revize 01/2015)
Cenovou nabídku Jana Kuvíka, Stříbro, Třešňová 1290 na provedení činnosti TDS a
koordinátora BOZP při realizaci stavby – Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby – západ
(1.etapa) – nezpůsobilá část projektu za cenu 127.050,- Kč vč. DPH
Cenovou nabídku Jana Kuvíka, Stříbro, Třešňová 1290 na provedení činnosti TDS a
koordinátora BOZP při realizaci stavby – Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby – západ
(1.etapa) – způsobilá část projektu za cenu 217.800,- Kč vč. DPH

III. Rada města

doporučuje :

1.

ZM schválit podání žádosti na SPÚ o bezúplatný převod pozemků dle zák.č. 92/1991 Sb., o
podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Jedná se o pozemky: p.p.č. 784/1, 786/1,
787/2, 353/3 vše v k.ú. Vrbice u Stříbra.
2. ZM schválit podání žádosti na SPÚ o bezúplatný převod pozemků:
- p.p.č. 146/ v k.ú. Pozorka u Kladrub
- část p.p.č. 83/13 v k.ú. Pozorka u Kladrub
- p.p.č. 175/5 v k.ú. Pozorka u Kladrub
- p.p.č. 202/14 v k.ú. Kladruby u Stříbra
- p.p.č. 1993/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra
- p.p.č. 969/7 v k.ú. Láz u Kladrub
- p.p.č. 969/6 v k.ú. Láz u Kladrub
- p.p.č. 2080 v k.ú. Milevo
- p.p.č. 1456 v k.ú. Brod u Stříbra
- část p.p.č. 205/1 v k.ú. Brod u Stříbra
- část p.p.č. 412/1 v k.ú. Brod u Stříbra

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

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jan Pospíchal - místostarosta

Dne: 1.7.2015

