Zasedání rady města
Číslo:
29/2016
Datum: 10.02.2016
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Žádost majitelů domu čp. 288 v Sadové ulici v Kladrubech p. Dikyho a p. Kokrmentové o
prořezávku vzrostlé břízy na pozemku města s tím, že bude provedeno místní šetření
2. Informaci starostky města o průběhu výběrového řízení na ředitele Regionálního muzea
Kladrubska

II. Rada města s c h v a l u j e :
1. Cenovou nabídku Ing. Evy Záhořové, Stříbro na zpracování projektové dokumentace
stavebních úprav DPS Kladruby pro ordinaci praktického lékaře za cenu 15.400,- Kč
2. Cenovou nabídku arch. Martina Kondra, Plzeň na zpracování projektové dokumentace
stavebních úprav Sulanova statku v Kladrubech za cenu 996.900,- Kč bez DPH a uzavření
smlouvy s arch. Kondrem
3. Poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč Národopisnému spolku Kladruby na konání 30.
výročí Masopustu v Kladrubech
4. Vyklizení bytu č. 10 v domě čp. 36 na náměstí v Kladrubech

III. Rada města n e m á

námitek :

1. K předložené projektové dokumentaci na stavbu RD na p.p.č. 2493/4, 580/133 v k.ú.
Kladruby u Stříbra (lokalita západ), stavebník p. Novohradský, Plzeň

IV. Rada města d o p o r u č u j e :
ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č. 83/1, 126/2, 2008/10
v k.ú. Láz u Kladrub uzavřenou mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce a.s. v zastoupení
Elektro Wellmont, s.r.o.
2. ZM schválit odprodej části p.p.č 1957/33 v k.ú. Kladruby u Stříbra manž. Kuršovým
Kladruby za cenu 500,- Kč/m2 a s tím, že náklady související s prodejem pozemku bude
hradit žadatel (GP, 1000,- Kč správní poplatek). Jedná se o narovnání skutečného stavu, kdy
došlo k zaplocení městského pozemku
3. ZM schválit odprodej části p.p.č. 1958/11 v k.ú. Kladruby u Stříbra manž. Kuvíkovým,
Kladruby za cenu 100,- Kč/m2 a s tím, že náklady související s prodejem pozemku bude
hradit žadatel (GP, 1000,- Kč správní poplatek). Byla zjištěna nesrovnalost s hranicí plotu
4. ZM schválit veřejnoprávní smlouvu mezi městem Kladruby a městem Stříbro na výkon
agendy speciálního stavebního úřadu v přenesené působností - agenda silničního správního
úřadu
5. ZM schválit pojmenování ulice v lokalitě Kladruby-západ na ulici Západní
1.

V. Rada města j m e n u j e :
1. Do funkce ředitele Regionálního muzea Kladrubska p. Pavla Parláska, Plzeň s účinností od
1.6.2016

VI. Rada města p o v ě ř u j e :
1. P. Martina Tůmu, člena rady města, účastí na valné hromadě HS Vrbice, Holostřevy,
Benešovice a Brod

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: 10.2.2016

