Zasedání zastupitelstva města
Číslo:
24/2010
Datum: 15.04.2010
Usnesení:
I.

Zastupitelstvo města

bere na

vědomí

:

1. Zprávu KÚ PK o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby – nebyly zjištěny chyby
a nedostatky
2. Informaci starostky města o stavu nájmu Restaurace U Koruny v Kladrubech
3. Informaci starostky města o dlužnících na nájemném z bytů města k 31.3.2010
4. Informaci starostky města o průběhu prodeje pozemku 101/9 v k.ú. Pozorka firmě MBF
Czech s.r.o.

II. Zastupitelstvo města
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

projednalo a s c h v á l i l o

:

Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 16.12.2009
Program dnešního zasedání ZM
Návrhovou komisi v tomto složení : Emil Janča, Vladimír Kučera, Blažena Šálová
Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM : Jiří Kasal, Ing. Martin Čechura
Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení (příloha č.1)
Plnění rozpočtu města Kladruby k 31.3.2010 (příloha č.2)
Rozpočtové opatření města Kladruby č. 1/2010 (příloha č.3)
Změny rozpočtového výhledu města Kladruby (příloha č. 4)
Rozpočet sociálního fondu města Kladruby na rok 2010 (příloha č. 5)
Tvorbu sociálního fondu města Kladruby na rok 2010 (příloha č. 6)
Výsledek hospodaření ZŠ Kladruby za rok 2009 (příloha č. 7)
Výsledek hospodaření MŠ Kladruby za rok 2009 (příloha č. 8)
Výsledek hospodaření Kladrubských lesů s.r.o. za rok 2009 (příloha č. 9)
Podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o zpracování bezúplatného privatizačního projektu
na převod p.p.č. 282 v k.ú. Pozorka u Kladrub a p.p.č. 2170 v k.ú. Kladruby u Stříbra jedná se o vodní plochy, které slouží jako odtok z čističky odpadních vod
15. Darovací smlouvu mezi městem Kladruby a p. Bohuslavem Pírkou, Kladruby - p. Pírka
daruje městu p.p.č. 79/4 o výměře 2379 m2 a p.p.č. 79/6 o výměře 409 m2 v k.ú. Pozorka u
Kladrub. Jedná se o vodní plochy, zamokřené plochy, které nejsou zavodněné
16. Odprodej části p.p.č. 1506/10 v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov) p.Karlovi Koppovi, Plzeň,
Žlutická 1627/24, a to z důvodu oplocení pozemku, za cenu 200,-Kč/m2 a náklady na
vyhotovení geometrického plánu
17. Podání žádosti na KÚ PK o poskytnutí dotace na ekologické projekty v rámci Plzeňského
kraje ve výši 80.000,- Kč na akci – Projekt kompostárny v Kladrubech
18. Podání žádosti o grant Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2010 na projekt Divadelní
rok 2010 v požadované výši 50.000,- Kč a projekt Kladrubské léto v požadované výši
125.000,- Kč
19. Odprodej p.p.č. 185/37 v k.ú. Kladruby, a to v podílech tak jako je vlastnictví bytů – tedy
podíl 2374/10000 Václav a Jana Mrňákovi, podíl 2626/10000 Daniel Mrňák. Cena 50,-Kč/
1m2. Jedná se o pozemek okolo bytových jednotek, který je přístupem k b.j.
20. Návrh ceny za užívání ploch a zařízení obce pro umístění stálé (trvalé) reklamy
(mimo přenosných cedulí) - z 1 m2 velikosti užitého prostoru nebo velikosti cedule roční
poplatek minimálně 500,-Kč
21. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-0000796 mezi městem Kladruby a
ČEZ distribuce - jedná se o p.p.č. 2060/2 k.ú. Kladruby, již byla schvalována smlouva o
budoucí smlouvě o věcném břemenu (Kladruby, Husova ul. – přípojka pro ČOV – vzduch

NN)
22. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-0000796 mezi městem Kladruby a
ČEZ distribuce - jedná se o p.p.č. 1991/1 k.ú. Kladruby, již byla schvalována smlouva o
budoucí smlouvě o věcném břemenu (Kladruby, Husova ul. – přípojka pro ČOV – vzduch
NN)
23. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-0001151/VB001
mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s. u pozemku č. 2063/1 v k.ú. Kladruby, na akci –
Kabelové vedení NN, přípojka na p.č. 23 – p. Lehečka, za cenu 1.000,- Kč
24. Přijetí sponzorských darů na ples ZŠ Kladruby (viz seznam – příloha č. 10)
25. Smlouvu o dílo č. 06/2010 uzavíranou mezi městem Kladruby a Regionální rozvojovou
agenturou Šumava, o.p.s. Stachy na zpracování žádosti o grant vč. Příloh do operačního
programu ŽP XIV. výzva na akci „Zateplení objektů MŠ v Kladrubech“ za cenu 12.000,- Kč
vč. DPH a dále částku 2% z celkových nákladů projektu v případě přidělení finančních
prostředků
26. Odprodej části p.p.č. 179/10 v k.ú. Tuněchody u Stříbra – pruh v celkové šíři 9 m navazující
na p.p.č. 179/33 p. Janu Říhovi a zbývající část v šíři cca 4 m odprodat p. Petru
Strankmüllerovi (vlastníku navazujícícho pozemku p.p.č. 179/32 Tuněchody) za cenu 35,Kč/1 m2 + náklady na GP
27. Podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2010
na akci „Stavební úpravy Revoluční ulice – Kladruby – II.etapa ve výši 500.000,- Kč
28. Podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu PK v oblasti školství, mládeže a
sportu pro rok 2010 na akci „Rekonstrukce povrchu tělocvičny ZŠ Kladruby ve výši 94.400,Kč
29. Pronájem pozemku č. 2007 a části p.p.č. 2013 v k.ú. Milevo za účelem výběhu a pastvy pro
koně – žadatelka Žaneta Šnajdrová, Milevo pronájem pozemku za 0,30 Kč/1 m2 , výměra
celkem cca 5000 m2, roční nájemné 1500,-Kč za těchto podmínek :
- oplocení v dostatečné vzdálenosti od vzrostlých vrb, aby nedocházelo k jejich okusu
- oplocení provést souběžně s plotem p. Zdvořana, aby nedocházelo k ničení jeho oplocení
- omezení chovu - max.2 koně
- v měsících s vyššími srážkami zákaz pastvy z důvodu zamokření pozemku a odtoku vody
do rybníka na p.p.č. 2008 Milevo
30. Podání žádosti o dotaci z programu „Program podpory rozvoje venkovského cestovního
ruchu v Plzeňském kraji 2010“ na projekt – Dotisk knihy „Kladrubský klášter v pověstech,
legendách a vyprávěních“ ve výši 58.000 Kč
31. Kupní smlouvu č. 1012931031 uzavíranou mezi městem Kladruby a PF ČR Tachov na odkup
pozemku p.p.č. 527/2 v k.ú. Brod u Stříbra (pozemek u jímacích studní) za cenu 38.470,- Kč
32. Cenovou nabídku firmy HL Trade s.r.o. Tatiná na ozvučení obcí Vrbice, Milevo,
Brod, Tuněchody. Každá z obcí osazena 2 hnízdy se čtyřmi reproduktory v ceně 42.353,Kč.Celkové náklady 169.413,60 vč. DPH. Rozpočtováno 125.000,- Kč vč. DPH. Rozdíl
44.413,- Kč
33. Cenovou nabídku na prodloužení kanalizační sítě v akci „Stavební úpravy Revoluční ulice –
II. etapa“. Jedná se posunutí kanálové vpusti z prostoru před domem čp. 195 do zeleného
pruhu mez domy čp.65,66. Posunutí se uskuteční z důvodu napojení části lokality nové
bytové zóny. Nabídka firmy Promonasta s.r.o. činí 60.154,66 Kč vč. DPH
34. Nabídku firmy Zikostav s.r.o. na opravu cesty od domu čp. 397 k vybudované cestě „Panelka
do „Stavebního dvora“ v ceně 79 321,- Kč vč. DPH
35. Nabídku firmy Toman – inženýrské sítě a.s. na stavbu kanalizačních přípojek – odvodu
dešťové vody v rámci akce „ Kanalizace – Kladruby, Revoluční ulice“ v ceně 249.788,- vč.
DPH
36. Nákup 10 ks stolů a 30 ks židlí do prostor hostince v Brodu v ceně do 50.000,- Kč
37. Podání žádosti o dotaci z programu „Program podpory rozvoje venkovského cestovního
ruchu v Plzeňském kraji 2010“ na projekt – Informační tabule v Kladrubech a přilehlých
obcích ve výši 51.200,- Kč
38. Nákup „přenosné motorové stříkačky PS-12“ pro SDH Vrbice za cenu do 20.000,- Kč
39. Záměr pronájmu části domu čp. 99 „ Staré pošty“ MAS Český Západ Místní partnerství za
účelem vybudování sídla MAS

40. Spolufinancování rekonstrukce domu čp. 99 v případě získání dotace prostřednictvím MAS
Český Západ Místní partnerství
41. Podání žádosti na akci „Přizpůsobení kabin fotbalového hřiště potřebám občanů“ do 5. výzvy
Programu Leader 2007 –2013
42. Plán činnosti finančního výboru města Kladruby na rok 2010
43. Uložit u peněžního ústavu, kde má město účet, na termínovaný vklad do 20 mil. Kč
z volných prostředků města Kladruby s lhůtou uložení 3 měsíce
44. Podání přihlášky do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2009 – bytové jednotky
v Revoluční ulici v Kladrubech

III. Zastupitelstvo města

neschválilo

:

1. Podání žádosti do programu „Zelená úsporám“ na zateplení bytových domů 355, 356 v Zadní
ulici, vzhledem k nedosažení maximální výše dotace

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová
Jiří Kasal
Ing. Martin Čechura

Dne: 15.4.2010

