Zasedání rady města
Číslo:
24/2015
Datum: 18.11.2015
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Nabídku SPÚ k pronájmu pozemků :
- k.ú. Vrbice u Stříbra p.p.č. 748/3, 748/6 – pozemky na rozhraní k.ú. Vrbice a k.ú. Stříbro
- k.ú. Brod u Stříbra st.p.č. 84, p.p.č. 1641
- k.ú. Láz u Kaldrub p.p.č. 2017/32, 2017/30 – pozemky u dálnice
- k.ú. Tuněchody u Stříbra – neplatnost z důvodu pozemkových úprav (už bylo na SPÚ
vráceno)
s tím, že o předmětné pozemky město nemá zájem
2. Informaci starostky města k podání návrhu na označení nové ulice v Kladrubech v lokalitě
západ

II. Rada města

schvaluje :

1. Pokácení porostů na p.p.č. 1993/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra, nájemce p. P. Budín, Kladruby
2. Pokácení 2 ks modřínu opadavého na p.p.č. 70/1 v k.ú, Láz u Kladrub, žadatel J. Mašát, Láz,
vlastník pozemku
3. Odměny členům SDH Kladruby dle předloženého návrhu
4. Zřízení internetové přípojky do budovy čp. 85 v Kladrubech – Antik, p. Sladký s tím, že
přípojka bude bezdrátová s přijímacím zařízením v rámu okna, náklady f. Antik
5. Směrnici Kladrubských lesů, s.r.o. č. 2/N k inventarizaci majetku
6. Neprodloužení nájemní smlouvy na pronájem restaurace U Koruny a KD p. A.Brestovanské
z důvodu nedostatečného poskytování služeb

III. Rada města

nemá

námitek:

1. K předložené PD pro výstavbu ocelové haly pro zemědělskou výrobu na části p.p.č. 1187/1,
1187/2, 1443 v k.ú. Tuněchody u Stříbra, žadatel Ing. J. Valenta, Plzeň. RM požaduje
k vydání stanoviska jako silničního správního úřadu doplnění předložené projektové
dokumentace o projekt dopravního napojení a zřízení sjezdu k plánované výstavbě haly včetně
vyjádření dopravní policie ČR k tomuto projektu .
2. K předložené PD ve věci umístění domovní ČOV na p.p.č. 1437/2, 1437/1 a 1437/3 v k.ú.
Tuněchody u Stříbra, s tím, že vlastnictví p.p.č. 1437/1 a 1437/3 v k.ú. Tuněchody u Stříbra je
v řešení (odprodej pozemku). Samotná realizace stavby domovní ČOV proběhne až po
prokázání vlastnictví pozemků stavebníkem (manž.Matouškovi, Tuněchody)

IV. Rada města

doporučuje:

1. ZM schválit odprodej p.p.č. 580/141 o výměře 922 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, dle
pravidel schválených na předchozím ZM (pozemek je součástí lokality Kladruby – západ)
p. T. Nevěčné, Stříbro
2. ZM schválit odprodej p.p.č. 580/128 o výměře 704 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, dle
pravidel schválených na předchozím ZM (pozemek je součástí lokality Kladruby – západ)
p. A. Jarošové, Plzeň
3. ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se

zřízením stavby na p.p.č. 2207 v k.ú. Kladruby u Stříbra mezi městem Kladruby a p. M.
Duspivovou, Kladruby, za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč.
(důvod : vedení dešťové a splaškové kanalizace pro lokalitu – Kladruby – západ)
4. ZM schválit odprodej části p.p.č. 1 v k.ú. Milevo firmě Milevo.com s.r.o , Náměstí Svobody 7,
Planá dle přiložené mapy; cena pozemku pro odprodej ( 100x0,6x0,8 = 48,- Kč/ 1m2) +
náklady spojené s prodejem pozemku
5. ZM schválit dodání garážových vrat u hasičské zbrojnice firmou Michael Janda, Mánesova
497, Stříbro vrata zn. DELTA - cena – 64.402,- Kč bez DPH

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

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jan Pospíchal - místostarosta

Dne: 18.11.2015

