Zasedání rady města
Číslo:
27/2016
Datum: 13.01.2016
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Odstoupení p. A. Černé, Kladruby od záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 2375 v k.ú.
Kladruby u Stříbra (zahrádka č. 8)
2. Zprávu Policie ČR, OO Stříbro o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku na území města
Kladruby v roce 2015
3. Provedení zápisu do 1. třídy ZŠ Kladruby dne 3.2.2016 od 7.30 do 16.oo hodin

II. Rada města

schvaluje :

1. Žádost p. J. Novohradského na dočasné uložení ornice na pozemku města Kladruby p.p.č
2493/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra
2. Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor a pronájem bytu v Brodu u
Stříbra čp. 51 (hostinec) p. J.Šimkovi do 31.12.2016
3. Poskytnutí propagačního materiálu na konání plesů v Kladrubech (učitelský, myslivecký,
hasičský a včelařský) – 5x velký kalendář, 2x stojací kalendář, 2x hrnek s potiskem kláštera,
1x nová kniha Kladruby 900 let)
4. Osazení elektroventilu do ZŠ Kladruby (tělocvična) dle cenových nabídek
- Zikostav Kladruby – topenářské práce + osazení – 18.790,- Kč bez DPH
- Flea Tachov – osazení měřáku vody - 6.950,- Kč bez DPH a měřáku plynu - 7.670,- Kč
bez DPH

III. Rada města

neschvaluje :

1.

Pronájem pozemků p.p.č. 580/2 a 604/1 v k.ú. Kladruby o celkové výměře 2190 m2 p.
O. Naruševičovi, Kladruby (lokalita Kladruby-západ) s tím, že pozemky nebudou
pronajímány až do doby prodeje všech pozemků na výstavbu RD
2. Pronájem pozemků p.p.č 580/145, 583/8 a 581/1 v k.ú. Kladruby p. L.Kuršovi, Kladruby
(lokalita Kladruby-západ) s tím, že pozemky nebudou pronajímány až do doby prodeje všech
pozemků na výstavbu RD

IV. Rada města

nemá

námitek :

1. K předložené dokumentaci ke stavebním úpravám objektu Pozorka č. E1 – rekreační objekt
na st. 47/2, vlastník p. Arkady Ruthman, bytem Jerusalem, Izrael
2. K předložené dokumentaci pro společnost VODOVRTY s.r.o Mariánské Lázně na projekt
„Domovní vrtaná studna k.ú. Brod u Stříbra p.p.č. 1506/34“, vlastníci manželé Benedovi

V. Rada města
1.

pověřuje :

P. Martina Tůmu, člena rady města k zastupování města Kladruby na valné hromadě
Honebního společenstva Benešovice, která se bude konat v únoru 2016

VI. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit sponzorské dary na Učitelský ples konaný dne 9.1.2016 dle předloženého
seznamu
2. ZM schválit odprodej pozemku st.p.č. 52/5 v k.ú. Pozorka u Kladrub o celkové výměře 320 m2
p. M. Štíchové, Pozorka

VII. Rada města

nedoporučuje :

1. ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 1977/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře
2.120 m2 p. T. Jašovi, Kladruby z důvodu, že se jedná o školní pozemek

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: 13.1.2016

