Zasedání rady města
Číslo:
32/2016
Datum: 23.03.2016
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Konání soukromého ohňostroje Ing. Junka, Kladruby firmou Laki, Ladislav Kincl, Plzeň dne
16.4.2016 od 20.30 hodin v prostorech komunikace ke skládce
2. Žádost p. D. Blažka, Láz o ukončení pachtovní smlouvy na pronájem pozemků v k.ú. Láz u
Kladrub od 1. 1. 2016

II. Rada města

schvaluje :

1. Zařazení žádosti p. Z. Hermanové, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení bytu
2. Cenovou nabídku firmy Prolemax, s.r.o. Plzeň na dodávku herních prvků na dětské hřiště
v Tuněchodech v částce 95.035,- Kč vč. DPH
3. Cenovou nabídku firmy Česko-bavorská spol. s r.o., Kladruby – ve výši 300.655,- Kč bez
DPH na akci – VO Kladruby – od ZŠ k autobusové zastávce a uzavření smlouvy na provedení
akce
4. Cenovou nabídku firmy OberBau Servis s.r.o. Praha 3 – ve výši 91.930,- Kč vč. DPH
na akci – Oplocení hřiště Kladruby – Láz a uzavření smlouvy na provedení akce
5. Cenovou nabídku firmy Martin Maule, Chotěšov – ve výši 69.819,- Kč na akci – Oplocení
hřiště Brod u Stříbra a uzavření smlouvy na provedení akce
6. Žádost P. Řezáče, Kladruby o převod pozemkové nájemní smlouvy č. 64 na části p.p.č. 2310
v k.ú. Kladruby na nového nájemce p. M.Tesárka, Kladruby a uzavření nové smlouvy s p.
Tesárkem za stejných podmínek
7. Žádost p. Z. Svobody, Kladruby o povolení pokácení 4 ks osiky na p.p.č. 2538 v k.ú. Milevo
na vlastní náklady a za cenu dřevní hmoty dle schváleného sazebníku
8. Žádost p. H. Zdvihalové, Kladruby o povolení užívání veřejného prostranství před cukrárnou
v Kladrubech v období od 1.4.2016-31.10.2016 z důvodu umístění stolků a židlí
9. Žádost p. Petráně, Kladruby o povolení pokácení 1 ks jasanu a 9 ks náletu smrčků a 1 ks
borovice na p.p.č. 2538 v k.ú. Kladruby u Stříbra na vlastní náklady a za cenu dřevní hmoty
dle schváleného sazebníku (výskyt kůrovce)
10. Žádost p. Šimka, Tuněchody o povolení pokácení 1ks akátu na p.p.č. 1399/2 v k.ú.
Tuněchody na vlastní náklady a za cenu dřevní hmoty dle schváleného sazebníku

III. Rada města
1.

doporučuje :

ZM schválit podání žádosti na SPÚ o bezúplatný převod majetku dle zákona č. 92/1991 na
p.p.č. 146 v k.ú. Pozorka u Kladrub o celkové výměře 401 m2 do vlastnictví Města Kladruby

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Jan Pospíchal - místostarosta
Helena Kunešová - členka RM

Dne: 23.3.2016

