Zasedání rady města
Číslo:
33/2016
Datum: 06.04.2016
Usnesení:
I.

Rada města

bere na

vědomí :

1. Žádost p. M. Bandžala, Domažlice o pronájem nebytových prostor v Kladrubech na
provoz masáží, solné terapie apod.
2. Žádost p. D. Oláha, Kladruby o pronájem nebytových prostor v Milevě čp. 36 s tím,
že pověřuje starostku města k jednání s p. Oláhem ohledně odprodeje domu, pronájem
nedoporučuje

II. Rada města s c h v a l u j e :
1.
2.

Zařazení žádosti p. J. Chovana, Kladruby do seznamu o přidělení bytu
Zařazení žádosti p. A. Fuksové, Kladruby o pronájem pozemku v k.ú. Kladruby u Stříbra za
účelem zřízení zahrádky do seznamu žadatelů
3. Přepis nájemní smlouvy na byt v čp. 298 ve Hřbitovní ulici v Kladrubech z Fr.Nadlera st.
(úmrtí) na F. Nadlera ml., osoba společně užívající byt p. A. Nadlerová
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Umístění sídla Českého svazu včelařů, z.s., ZO Kladruby na adrese MěÚ Kladruby, náměstí

Republiky 89
Žádost p. M. Švarcové, Kladruby o povolení užívání veřejného prostranství před restaurací
„ U KORUNY“ v Kladrubech v období od 1.4.2016 - 31. 10. 2016 na umístění stolků a židlí
Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 480N07/31 uzavřený mezi městem Kladruby a SPÚ
Tachov na doplnění p.p.č. 146 v K.ú. Pozorka
Cenovou nabídku firmy PPPOkna Vranov ve výši 81.771,- Kč vč. DPH na akci - Výměna
oken na chodbách ZŠ
Cenovou nabídku firmy PPPOkna Vranov ve výši 181.067,- Kč vč. DPH na akci – Oprava
balkónů v MŠ Kladruby - patro
Cenovou nabídku firmy Otto Hilf, Stříbro ve výši 141.478,04 Kč vč. DPH na akci – Oprava
balkónů v MŠ Kladruby – přízemí
Ukončení nájemní smlouvy na pronájem NP v DPS dohodou k 30.4.2016 – nájemce p.
A. Stehlíková s tím, že nájemkyni jsou nabídnuty náhradní prostory

III. Rada města d o p o r u č u j e :
1. ZM schválit pronájem pozemků v k.ú. Vrbice o celkové výměře 17152 m2 (pozemky dle
přílohy) p. J. Koukolíkovi, Vrbice za cenu 0,30 Kč/m2. Využití pozemků pro potřeby
jezdeckého klubu
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