Zasedání rady města
Číslo:
20/2015
Datum: 30.09.2015
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Žádost p. M. Kotlárové, Kladruby o přidělení pozemku za účelem zřízení zahrádky s tím, že
v současné době nemá město Kladruby žádný volný vhodný pozemek pro zřízení zahrádky.
Žádost bude zařazena do seznamu žadatelů
2. Žádost společnosti Gekon s.r.o. o předběžný, ale závazný souhlas s využitím pozemků p.p.č.
696/2 a 696/3 v k.ú. Benešovice za účelem provedení průzkumných vrtů ohledně zjištění
zásob živce s tím, že město Kladruby bude postupovat shodně s LČR (bude provedeno
společné jednání)
3. Dopis Správy a údržby silnic PK ohledně řešení rozšíření tělesa komunikace II/193 v místě
vjezdu do města Kladruby (směr od Stříbra)
4. Žádost p. A. Rytířové, Kladruby o výměnu bytu za větší z důvodu nastalé situace + dopis
sociálního odboru MěÚ v Tachově se žádostí o zohlednění bytové situace a konstatuje, že
v současné době není žádný volný byt k dispozici, pokud tak nastane, bude situace p. Rytířové
zohledněna

II. Rada města
1.
2.
3.
4.
5.
6.

schvaluje :

Zaslání výzvy p. F. Černochovi, Kladruby ve věci vyklizení pozemku u muzea dle
skutečného vlastnictví s termínem nejpozději do 30.03.2016 a tento pozemek
protokolárně předat vlastníku pozemku – zástupci města Kladruby
Termíny svateb pro rok 2016
Vyřazení materiálu z kabinetu ZŠ Kladruby (správce kabinetu p. Junková) ve výši 778,- Kč
Cenu zápůjčky setů (lavice + stůl) – 50,- Kč/1 den
Registraci mikročipů a psích známek v Centrální evidenci zvířat a věcí ČR za roční poplatek
2.178,- Kč vč. DPH – firma DATAK, s.r.o., Okružní 592, Kolín
Poskytnutí sponzorského daru třídě G7 Gymnázia Stříbro na Vánoční ples – 3 balíky
skleniček, 3 závěsné kalendáře, 3 stolní kalendáře

III. Rada města

podporuje :

1. Na základě žádosti Hnutí DUHA, zavedení nových opatření pro větrné a malé solární
elektrárny vlastněné obcemi, domácnostmi a firmami

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

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatva Štěrbová - starostka města
Jan Pospíchal - místostarosta

Dne: 30.9.2015

