Zasedání rady města
Číslo:
31/2016
Datum: 09.03.2016
Usnesení:
I. Rada města

bere na vědomí :

1. Vysvětlení ředitelky MŠ, že zvýšení počtu dětí v MŠ nebude mít vliv na újmu kvality

výchovně vzdělávací práce školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí
2. Zprávu o hospodaření Kladrubských lesů s.r.o. s tím, že bude použita částka 400.000,- Kč
z nerozděleného zisku minulých let na opravu střechy pilnice
3. Zápis z pracovní schůzky finančního výboru města Kladruby ze dne 9.3.2016

II. Rada města

schvaluje :

1. Výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Kladruby podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
školského zákona, a § 2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání pro školní
rok 2014/15. Celkem ve 3 třídách 75 dětí
2. Zařazení žádosti p. K. Rötlichové, Tachov do seznamu žadatelů o přidělení bytu v DPS
3. Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem NP v čp. 197 v Kladrubech (stomatologická
ordinace) spol. AGdent s.r.o. do 30.9.2016 za stávajících podmínek
4. Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem NP v čp. 197 v Kladrubech (ordinace obvodní
lékařky) spol. S+K Stříbro do 31.12.2016 za stávajících podmínek
5. Návrh autobusové linky 440516 Plzeň – Bor, Nová Hospoda, dopravce ČSAD autobusy Plzeň
a.s. , V Malé Doubravce 27 (přeprava pracovníků firmy Ideal) s využitím zastávek uvedených
v jízdním řádu
6. Smlouvu o dílo č. 16/2016 uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Promonasta s.r.o.,
Kralovická 7, Plzeň na akci „Oprava plochy před muzeem“ za cenu 517.133,81 Kč vč. DPH
7. Smlouvu o dílo č. 17/2016 uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Promonasta s.r.o.,
Kralovická 7, Plzeň na akci „Vrbice – oprava povrchu komunikace“ za cenu 286.558,50 Kč
vč. DPH
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu vodovodů ze dne 1.1.2012 se společností Jaroslav
Slepička, provozování vodovodů a kanalizací, Kostelec 81, do 31.12.2019
9. Výroční zprávu za rok 2015 v souladu s ustanovením § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
10. Výměnu podlahové krytiny v obývacím pokoji v bytě p. Balíčkové (byt č. 35) v DPS
11. Poskytnutí příspěvků spolkům a organizacím na rok 2016 dle přílohy

III. Rada města

souhlasí :

1. S umístěním stavby „Kolna na zemědělské nářadí na p.p.č. 202/9 v k.ú. Kladruby„
společností AGRONED plus, s.r.o. Kladruby

IV. Rada města

neschvaluje :

1. Předložený návrh dohody od firmy ARBO Klatovy na úhradu opravy překopávače kompostu
PEZZOLATO PRT 2500

V. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit plán činnosti kontrolního výboru města Kladruby na rok 2016
2. ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 580/126 v k.ú. Kladruby u Stříbra určeného k výstavbě
RD – lokalita Kladruby - západ o celkové výměře 1003 m2 dle platných a schválených
podmínek, žadatel V. Kocián, Kladruby
3. ZM schválit převod p.p.č. 35 v k.ú. Milevo do vlastnictví města Kladruby na základě smlouvy
o převodu privatizačního majetku č. 130/15 se Státním pozemkovým úřadem

VI. Rada města

nedoporučuje :

1. Pronájem pozemků p.p.č. 2014, 202/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra p. T. Demeterovi,
Kladruby za účelem skladování materiálu a odstavení přívěsných vozíků ke svému
podnikání z důvodu, že jeden z pozemků není ve vlastnictví města a další obklopuje pozemek
třetí osoby

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jan Pospíchal - místostarosta

Dne: 9.3.2016

