Zasedání rady města
Číslo:
38/2016
Datum: 22.06.2016
Usnesení:
I. Rada města

bere

na

vědomí :

1. Informaci ředitelky ZŠ Kladruby Mgr. Ivety Černé o činnosti ZŠ
2. Informaci ředitelky MŠ Kladruby p. Aleny Medové o činnosti MŠ
3. Reklamaci vyúčtování studené vody v domě čp. 355 v Kladrubech s tím, že bude provedena
výměna vodoměru a zaplombování

II. Rada města s c h v a l u j e :
1. Zařazení žádosti p. M.Duspivové, Kladruby o pronájem pozemku na zahrádku, do seznamu
žadatelů
2. Žádost manželů Šlapákových, Kladruby o převod pozemkové nájemní smlouvy č. 113 na
části p.p.č. 2375 (zahrádka č. 7) v k.ú. Kladruby na nového nájemce, manžele Andraščíkovi,
Kladruby a uzavření nové smlouvy za stejných podmínek
3. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a Jaroslavem Slepičkou, Kostelec na akci
„Tuněchody – Přístavba akumulační nádrže k objektu ATS na st.p.č. 46“ za cenu 174.748,- Kč
vč. DPH
4. Vyřazení inventáře ZŠ Kladruby – kabinetu zeměpisu v hodnotě 6.476,30 Kč
5. Přidělení bytu v domě čp. 406 v Kladrubech (byt po sl. Pospíšilové) p. Z. Hermanové
6. Zařazení žádosti p. Nosalové, Kladruby do seznamu uchazečů o přidělení bytu v DPS
7. Pokácení 1 ks topolu u domu čp. 101 v Kostelní ulici v Kladrubech, žadatel E.Balog s tím, že
strom bude pokácen v době vegetačního klidu (strom je ve špatném stavu, nebezpečí pádu)
8. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Strabag, a.s. Plzeň na akci
Tuněchody – udržovací práce místních komunikací za cenu 1.084.248,63 bez DPH

III. Rada města d o p o r u č u j e :
1.

ZM schválit odprodej části p.p.č. 185/1 a 185/74 v k.ú. Kladruby u Stříbra p. J. Stahlovi,
Kladruby za cenu 100,- Kč/m2 včetně nákladů souvisejících s prodejem pozemku (GP, 1000,Kč správní poplatek)
2. ZM schválit návrh na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Brod u Stříbra a k.ú. Milevo dle
předloženého návrhu v rámci KoPÚ Brod u Stříbra s částí k.ú. Benešovice
3. ZM schválit revokaci usnesení ZM ze dne 6.4.2016 – 11/2016, I/18 – schválení veřejnoprávní
smlouvy mezi městem Kladruby a městem Stříbro na výkon agendy speciálního stavebního
úřadu v přenesené působnosti – agenda silničního správního úřadu
4. ZM schválit veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a městem Stříbro o
zabezpečení výkonu funkce speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace
Přítomni : Mgr. S.Štěrbová, J.Pospíchal, H.Kunešová, M.Tůma, Mgr. V.Šmahel

Zapsal:
Ověřili:

Irena Löriková
Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jan Pospíchal - místostarosta

Dne: 22.6.2016

