Zasedání rady města
Číslo:
25/2015
Datum: 02.12.2015
Usnesení:
I. Rada města

bere

na

vědomí :

1. Žádost p. Kuchaře a sl. Pospíšilové na odstoupení od kupní smlouvy na p.p.č. 580/139 v k.ú.
Kladruby u Stříbra dle článku VI. odst. 6.1.
2. Žádost p. B. Tarantíkové, Vejprnice o povolení pokácení 3 ks javoru na p.p.č. 15789/4 v k.ú.
Brod u Stříbra s tím, že bude svoláno místní šetření za účasti p. Tarantíkové a města Kladruby
3. Žádost firmy ZEVYP, spol s.r.o, Nám. Republiky 35, Kladruby o aktualizaci pachtovní
smlouvy č. 1/2014 ze dne 16.4.2014 o pozemky p.p.č. 20/13 a p.p.č. 200/7 v k.ú. Kladruby u
Stříbra o výměře 16.139 m2, které doposud využíval p. V.Nedvěd
4. Žádost p. Leuchter, Milevo na odklizení spadaných stromů v k.ú. Milevo (na cestě Milevo –
Zhoř) s tím, že je nutné provést místní šetření s fotodokumentací popadaných stromů, a
nacenění dle platného ceníku
5. Žádost p. Valenty na odstranění závad ve vydání stanoviska města Kladruby ze dne 23.11.2015
vě věci výstavby ocelové haly pro zemědělskou výrobu na části p.p.č. 1187/1, 1187/2 a 1443
v k.ú. Tuněchody u Stříbra s tím, že RM trvá na doplnění o vyjádření Policie ČR

II. Rada města

schvaluje :

1. Vyřazení majetku ZŠ Kladruby :
- kabinet fyziky - 23.488,- Kč
- kabinet pěstitelských prací - 2.892,50 Kč
- kabinet výpočetní techniky – 33.097,80 Kč
- kabinet matematiky – 35.857,30 Kč
- cvičná kuchyně – 3.527,90 Kč
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 017/2015 uzavřený mezi městem Kladruby a firmou
Promonasta s.r.o. Plzeň na akci „Kanalizace Láz – prodloužení stoky A“ – navýšení ceny díla o
práce, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr ve výši 10.615,09 Kč bez DPH
3. Cenovou nabídku Ing. E. Záhořové, Stříbro na zpracování projektové dokumentace na
provedení stavby „Obnova kaple v Brodu u Stříbra“ za cenu 8.000,- Kč
4. Neprodloužení nájemních smluv na pronájem bytů z důvodu dluhu nájmu (platnost smluv do
31.12.2015) - čp. 403/6, čp. 403/8, čp. 405/3
5. Zařazení žádosti o byt p. M. Vrby, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení bytu
6. Prodloužení platnosti pachtovních smluv na pronájem pozemků do 31.12.2018
- p.p.č. 52/8 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 164 m2 – L. Tykal, Zdice
- p.p.č. 52/5 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 320 m2 – M. Palečková, Kladruby
- p.p.č. 52/3 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 351 m2 – J. Bláha, Bor
- p.p.č. 52/7 v k.ú Pozorka u Kladrub o výměře 164 m2 – V.Šlapák, Kladruby
- část p.p.č. 1578/5 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 100 m2 ( pozemek 8x12,5 m) – manž.
Pavlisovi, Brod
7. Prodloužení platnosti pachtovních smluv na pronájem pozemků (rybníky) do 31.12.2019 :
- p.p.č. 530 v k.ú Brod u Stříbra o výměře 593 m2 – P.Havránek, Kladruby a T. Eret, Brod
- p.p.č. 28 v k.ú. Tuněchody u Stříbra o výměře 1.151 m2 –V. Říha, Tuněchody
8. Změna pozemkových smluv v k.ú. Tuněchody u Stříbra z důvodu platné pozemkové úpravy –
platnost smluv do 31.12.2018 :
- p.p.č. 1512 v k.ú. Tuněchody u Stříbra o výměře 47 m2 – J. Souček, Stříbro
- p.p.č. 1511 v k.ú. Tuněchody u Stříbra o výměře 41 m2 – V. Houška, Plzeň
- část p.p.č. 1609 v k.ú. Tuněchody u Stříbra o výměře 400 m2 – J. Kouřil, Tuněchody
9. Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na st. p.č. 7 v k.ú. Tuněchody u Stříbra, platnost do 31.12.2018
nájemce - V.Říha, Tuněchody

10. Vydání souhlasného stanoviska s umístěním přípojky na Kladruby, TC, Tuněchody 1187/1 kNN
ve vlastnictví města Kladruby – ČEZ Distribuce, pro společnost JH Projekt s.r.o ( zpracovatel
projektu)
11. Vypovězení smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení
pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu ze dne 28.8.2013 včetně dodatku smlouvy ze
dne 18.5.2015 firmě Energie pod kontrolou, o.p.s. Hodonín, pro město Kladruby
12. Vypovězení smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení
pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu ze dne 28.8.2013 včetně dodatku smlouvy ze
dne 18.5.2015 firmě Energie pod kontrolou, o.p.s. Hodonín, pro Základní školu Kladruby
13. Vypovězení smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení
pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu ze dne 28.8.2013 včetně dodatku smlouvy ze
dne 18.5.2015 firmě Energie pod kontrolou, o.p.s. Hodonín, pro Mateřskou školu Kladruby
14. Žádost p. Horáčka o povolení pokácení 2 ks smrků v k.ú. Milevo ve vlastnictví města Kladruby.
Cena za vytěženou dřevní hmotu bude uhrazena v hotovosti na MěÚ v Kladrubech
15. Kalkulaci provedených geodetických prací – Kladruby – západ od firmy Georeal Plzeň –
cena 19.120,- Kč
16. Prodejní cenu nové knihy o Kladrubech – 280,- Kč
17. Odprodej budovy čp. 24 v Brodu u Stříbra v nabídkovém řízení vyšší nabídce, tj. nabídka p. F.
Dlhého, Kladruby ve výši 306.000,- Kč
18. Odměny ředitelce Regionálního muzea Kladrubska
19. Žádost Kruhu přátel bývalých obyvatel Kladrub z Německa (J.Silbermann, Dresden) o povolení
údržby pomníků bývalých obyvatel a čestných občanů na hřbitově v Kladrubech

III. Rada města n e s c h v a l u j e :
1. Žádost p. K. Pospíchalové, Kladruby o snížení nájemného z bytu za měsíc 6/2015 z důvodu
neobyvatelnosti bytu při jeho rekonstrukci s tím, že, že rekonstrukcí dojde k úsporám

IV. Rada města
1.
2.
3.
4.

5.
6.

doporučuje :

ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 580/130 o výměře 938 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
p. Ing. L.Fictumovi, Stříbro (pozemek je součástí lokality Kladruby – západ), prodej dle
pravidel schválených ZM
ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. p.p.č. 580/132 a 2493/5 o výměře 960 m2 v k.ú.
Kladruby u Stříbra manž. Pokorným, Stříbro (pozemek je součástí lokality Kladruby –
západ), prodej dle pravidel schválených ZM
ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. p.p.č. 580/129 o výměře 744 m2 v k.ú. Kladruby u
Stříbra p. P.Popovovi, Tachov (pozemek je součástí lokality Kladruby – západ), prodej dle
pravidel schválených ZM
ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 580/139 o výměře 810 m2 v k.ú. Kladruby u
Stříbra manž. Křenovým, Milevo (pozemek je součástí lokality Kladruby – západ), prodej dle
pravidel schválených ZM
ZM schválit rozpočet města na rok 2016
ZM schválit plán rozvoje města na rok 2016

V. Rada města

nedoporučuje :

1. ZM schválit odprodej p,p,č, 221/8 v k.ú. Vrbice u Stříbra manž. Švecovým z důvodu přístupu
k vodárně a navazující cesty

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

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jan Pospíchal - místostarosta

Dne: 2.12.2015

