Zasedání rady města
Číslo:
30/2016
Datum: 24.02.2016
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Odstoupení p. M. Holáka, Stříbro a sl. I.Bílé, Stříbro od záměru odkoupení p.p.č. 580/125 a
p.p.č. 580/124 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře 865 m2 v lokalitě Kladruby – západ
2. Návrh p. Jaroslava Zabloudila – projekce vodohospodářských staveb, Stříbro ve věci
zpracování dotačních titulů na revitalizaci rybníků v k.ú. Kladruby, k.ú Vrbice, k.ú. Milevo, a
odvodnění pozemků v k.ú. Pozorka
3. Doplnění žádosti p. M. Duspivové, Kladruby k výměně bytu s tím, že v plánu rozvoje se počítá
v tomto domě s okopáním omítek
4. Konání zápisu dětí do MŠ v Kladrubech pro školní rok 2016/2017 dne 16.3.2016 od 10.15 do
13.oo hodin v ředitelně MŠ

II. Rada města

schvaluje :

1. Umístění novostavby RD manželů Kuršových, Kladruby na p.p.č. 580/136 v k.ú.
Kladruby u Stříbra dle předloženého návrhu. Předložená dokumentace je v souladu se
zpracovanou územní studií – regulačními prvky a zásadami plánované zástavby – Kladruby –
západ
2. Výměnu bojleru a digestoře v bytě č. 9 v domě čp. 36 v Kladrubech – nájemce – manž.
Bebrovi
3. Přidělení bytu č. 13 v DPS v Kladrubech p. J. Blábolovi, Kladruby z důvodu zdravotního stavu
a uvolnění místnosti v čp. 6
4. Zařazení žádosti o byt p. T. Jaši, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení bytu
5. Ukončení nájmu NP v DPS – masáže, nájemce p. Eva Krejčová dohodou dle požadavku
k 30.9.2016
6. Úplatu za vzdělávání v MŠ Kladruby pro školní rok 2016/2017 ve výši 500,- Kč
7. Smlouvu o dílo č. J16-0013 na dodání a montáž garážových vrat do garáže SDH uzavřenou
mezi městem Kladruby a p. Michaelem Jandou, Mánesova 497, Stříbro - navýšení ceny oproti
schválené ceně o 900,- Kč z důvodu požadavku SDH na změnu zavírání

III. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit odprodej p.p.č. 580/131 v k.ú. Kladruby u Stříbra p. M. Holákovi, Stříbro
a sl. I. Bílé, Stříbro na výstavbu RD v lokalitě Kladruby- západ dle schválených podmínek
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: 24.2.2016

