Zasedání rady města

Číslo:
7/2019
Datum: 09.01.2019

Usnesení:
Rada města b e r e n a v ě d o m í :
1. Nabídku možnosti vydání knížky s barevnými perokresbami památek, vytvoření omalovánek
pro děti
2. Protokol č. 452/2018 o provedení odborné technické kontroly sportovního zařízení, nářadí a
náčiní v MŠ Kladruby (3x třída, zahrada). Ředitelka MŠ předloží rozpočet na opravu a
odstranění zjištěných závad
3. Zápis č. 1/2018 z jednání Komise rozvoje města Kladruby konané dne 10.12.2018
4. Žádost p. L. K., Kladruby a M. T., Zálezly, Skapce o odprodej pozemku určeného k výstavbě RD
lokalita Kladruby – západ II. etapa, pracovní číslo pozemku 30, p.p.č. 2493/34, 580/154
v k.ú. Kladruby u Stříbra
5. Odstoupení z funkce jednatele Kladrubských lesů s.r.o. p. Mgr. Vladimír Šmahel
6. Odstoupení z funkce jednatele Kladrubských lesů s.r.o. p. Mgr. Svatava Štěrbová
7. Žádost občanů obce Brod o navýšení počtu kontejnerů na plast nebo častější vývoz stávajícího
kontejneru

Rada města s c h v a l u j e :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výpůjční řád Knihovny města Kladruby včetně ceníku
Provozní řád posilovny včetně ceníku
Poskytnutí propagačního materiálu na plesy v Kladrubech
Odkoupení nádrže na vodu – J. L., Zhoř
Odkoupení nádrže na vodu – R. H., Ostrov u Stříbra
Uzavření dodatku č. 2. k Dohodě o využití části střechy domu čp. 194 v Kladrubech s platností
od 1.1.2019 do 31.12.2019
7. Prodloužení platnosti smlouvy o nájmu pozemku p.p.č. 1609/4 v Tuněchodech J. K.,
Tuněchody, s platností od 1.1.2019 do 31.12.2020 za stejných podmínek
8. Prodloužení platnosti smlouvy o výpůjčce č. 1/2014 p.p.č. 2350 v k.ú. Kladruby u Stříbra
společnosti TREMP z.s., Vejprnice, s platností od 1.1.2019 do 31.12.2023
9. Zařazení žádosti M. Š., Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení bytu
10. Zařazení žádosti F. L., Skapce do seznamu žadatelů o přidělení bytu s tím, že přednostně jsou
vyřizovány žádosti občanů ze správního obvodu města Kladruby
11. Provedení instalace žaluzií v bytě v Revoluční ulici, Kladruby, na náklady nájemce
12. Žádost nájemce KD Kladruby o navýšení úhrady za akce města Kladruby konané na sále KD od
1.1.2019
13. Přidělení bytu 1+1 v přízemí domu čp. 406 v Revoluční, Kladruby v tomto pořadí:
a) J. Š., Kladruby (nyní byt 1+0)
b) J. L., Kladruby (nyní byt 1+0)
14. Přidělení uvolněného bytu (1+0) F. P., Kladruby

Rada města n e s c h v a l u j e :
1. Podepsání potvrzení o připravenosti jednat o uzavření smlouvy o zajišťování zpětného
odběru obalů a odpadu z obalů prostřednictvím obecního systému nakládání s komunálními
odpady se společností REMA AOS, a.s.
2. Žádost manželů Z. a J. D., Zdiby o odprodej pozemků p.p.č. 1459/1 a části p.p.č. 1642/1 a
části p.p.č. 1462/2 v k.ú. Brod u Stříbra

Rada města d o p o r u č u j e :
1. ZM schválit pronájem části pozemků p.p.č. 1462/2, 1642/1, 1459/1 k.ú. Brod u Stříbra o
celkové výměře cca 114m2 manželům Z. a J. D., Zdiby s upozorněním, že se jedná o záplavové
území a dále pokud pozemek bude využíván motorovými vozidly, tak je nájemce povinen
zajistit toto vozidlo proti úniku provozních kapalin vlastními technickými prostředky
2. ZM schválit Výpůjčku části pozemku p.p.č. 1462/2 k.ú. Brod u Stříbra využívanou jako
příjezdovou cestu k nemovitosti ve vlastnictví manželů D., Zdiby s upozorněním, že se jedná
o záplavové území a dále pokud pozemek bude využíván motorovými vozidly, tak je nájemce
povinen zajistit toto vozidlo proti úniku provozních kapalin vlastními technickými prostředky
3. ZM schválit odprodej části pozemku 582/1 k.ú. Kladruby u Stříbra pro H. K., Kladruby a J. N.,
Konstantinovy Lázně, výměra do 20 m2
Rada města j m e n u j e :
1. Nového jednatele Kladrubských lesů s.r.o. – Jaroslav Pospíšil, člen rady města
2. Nového jednatele Kladrubských lesů s.r.o. – Matěj Havránek, místostarosta města

Zapsala: Kateřina Hlinková
Ověřili: Hana Floriánová – starostka města
Matěj Havránek – místostarosta

dne 09.01.2019

