Zasedání rady města
Číslo:
15/2015
Datum: 17.06.2015
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Kostelec
2. Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu Stavební úpravy a
přístavba stodoly Vrbice u Stříbra, stavebníci Eliška a Jan Rypovi, Vrbice čp. 1 s tím, že
pokud je zakreslená kanalizace stávající, tak je nutné prověřit její kapacitu a funkčnost . Pokud
však bude kanalizace nově budovaná, tak upozorňujeme na ustanovení stavebního zákona –
likvidace povrchových vod na vlastním pozemku.
3. Řešení zastavovací studie pro lokalitu Kladruby, západ 1. etapa – stanovení regulativů
výstavby RD s tím, že RM doporučuje obrátit se na p. Martina Kondra, Plzeň a p. Gíglera ze
Stříbra a po předložení jejich cenové nabídky řešit dále.
4. Oznámení o uzavření MŠ Kladruby v době hlavních prázdnin – 20.7. – 14.8.2015.

II. Rada města

schvaluje :

1. Zadání zpracování PD na odvod dešťových vod ze dvora čp. 36 v Kladrubech p. J.
Zabloudilovi, Stříbro za cenu dle nabídky 2.150,-Kč
2. Poskytnutí příspěvku TJ Sokol Kladruby ve výši 3.000,- Kč na ceny při Spolkovém dnu
v Kladrubech
3. Poskytnutí příspěvku Fotoklubu Kladruby ve výši 3.000,- Kč na ceny při Spolkovém dnu
v Kladrubech – fotomaraton
4. Cenovou nabídku firmy Mazeppa Plzeň na zorganizování výběrového řízení na akci „ZŠ
Kladruby – Historická budova – stavební úpravy objektu“ za cenu 10.000,- Kč + DPH
5. Uzavření darovací smlouvy se Stodskou nemocnicí a.s. na 10.000,- Kč na nákup porodnických
lůžek
6. Cenovou nabídku firmy Kamerové systémy, ing. Josef Míka, Plzeň na doplnění 2 kamer
v regionálním muzeu za částku 18.355,70 Kč vč. DPH
7. Cenovou nabídku firmy Kamerové systémy, ing. Josef Míka, Plzeň na doplnění síťových
prvků v regionálním muzeu za částku 8.679,33 Kč vč. DPH
8. Výjimku z počtu dětí v MŠ Kladruby a bere na vědomí vysvětlení ředitelky MŠ, že toto
zvýšení počtu dětí nebude mít vliv na újmu kvality výchovně vzdělávací práce školy a budou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
9. Úhradu služeb mobilního operátora za bývalého místostarostu města p. Jaroslava Pospíšila
za období 11/2014 – 4/2015 ve výši 6.278,- Kč vč. DPH, z důvodu vyřizování záležitostí ve
prospěch města.

III. Rada města n e s c h v a l u j e :
1. Realizaci elektr. přípojky k altánu v Lázu z důvodu finanční nákladnosti a vyřešit vrácení
podílu na nákladech, které byly již uhrazeny

IV. Rada města

jmenuje :

1. Ředitelku Regionálního muzea Kladrubska – Mgr. Marcelu Hlaváčovou

V. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit smlouvu o právu k provedení stavby mezi městem Kladruby a Českým
hydrometeorologickým ústavem Praha o realizaci stavby vodního díla limnigrafické stanice na
řece Úhlavce – dotčené pozemky p.p.č. 453/1 a 2582 v k.ú. Kladruby u Stříbra (pozemky za
kamenolomem před můstkem přes silnici na Milevo)
2. ZM schválit pronájem části p.p.č. 186/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub p. Václavu Cuřínovi,
Pozorka 16 dle upřesněného rozsahu na místě se žadatelem. Další podmínky budou upřesněny
po schůzce

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 města

Dne: 17.6.2015

