Zasedání rady města
Číslo:
39/2016
Datum: 13.07.2016
Usnesení:
I.

Rada města

bere

na vědomí :

1. Stanovisko AOCHP k předloženým žádostem o pokácení dřevin rostoucích mimo les
v lokalitách k.ú. Brod u Stříbra ( p.p.č 1579/4) a k.ú. Kladruby u Stříbra ( p.p.č. 1963/3)
2. Žádost společnosti VIA pros s.r.o , Ořechova 1475, Stříbro o odkoupení p.p.č. 1655 v k.ú.
Milevo a části p.p.č. 1652/1 v k.ú. Milevo s tím, že v současné době je pozemek v pronájmu
a město eviduje další žádost o odprodej. Po ukončení nájemního vztahu bude určen způsob
prodeje

II. Rada města

schvaluje :

1. Žádost Římskokatolické farnosti v Kladrubech, Husova 27, Kladruby o povolení pokácení
1 ks smrku a 1 ks břízy na st.p.č. 196 v k.ú. Kladruby u Stříbra, stromy jsou z větší části
ohořelé
2. Na základě doporučení AOCHP podání žádosti na příslušný OŽP o prohlášení dubu letního
rostoucího na p.p.č. 1963/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra jako památný strom
3. Ukončení platnosti pachtovní smlouvy č. 110 na pronájem pozemku na žádost nájemce p.
J. Kučery, Kladruby k 31.7.2016
4. Převod pachtovní smlouvy č. 30 na pronájem pozemku na žádost nájemce p. J. Pelánka,
Kladruby na nového majitele domu p. F. Dlhého a p. M. Sukovou k 31.12.2016
5. Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a K. Hornyickim, Stříbro, na částku
3000,- Kč za vypracování projektu seniorparku v Kladrubech
6. Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a V. Hlaváčem, Planá, na částku 4000,Kč za vypracování projektu seniorparku v Kladrubech

III. Rada města

nemá

námitek :

1. K předloženému záměru spol. Zevyp Kladruby na stavbu silážní jámy v areálu VKK
v Kladrubech na p.p.č. 202/35 v k.ú. Kladruby u Stříbra dle předložené situace
2. K předložené projektové dokumentaci společnosti VODOVRTY, s.r.o , Ladova 195,
Mariánské Lázně na stavbu domácí vrtané studny na p.p.č. 1653/2 v k.ú. Brod u Stříbra,
investor T. Bejsta, Plzeň

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit odprodej p.p.č. 580/142 a p.p.č. 2064/9 ( pozemek č. 6) v k.ú. Kladruby u Stříbra
o celkové výměře 1012 m2 v lokalitě Kladruby – západ manž. Hejplíkovým, Kladruby dle
schválených podmínek
Přítomni : Mgr. S.Štěrbová, J.Pospíchal, H.Kunešová, M.Tůma, Mgr. V.Šmahel

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jan Pospíchal - místostarosta

Dne: 13.7.2016

