Zasedání zastupitelstva města
Číslo:
25/2010
Datum: 17.06.2010
Usnesení:
I.

Zastupitelstvo města

bere na

vědomí

:

1. Informaci starostky města o stavu nájmu kulturního domu a restaurace U Koruny
v Kladrubech a zveřejnění inzerátu na nového nájemce

II. Zastupitelstvo města
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

projednalo a s c h v á l i l o

:

Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 15.4.2010
Program dnešního zasedání ZM
Návrhovou komisi v tomto složení : Vojtěch Horák, Ing. Václav Ocelík, Helena Kunešová
Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM : Štěpánka Pospíšilová, Blažena Šálová
Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení
Plnění rozpočtu města Kladruby k 31.5.2010
Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Kladruby za rok 2009 v předloženém
znění včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Kladruby za rok
2009, a to bez výhrad
8. Odprodej pozemku Jiřímu a Vlastě Bohuslavovým, Stříbro, p.p.č. 29/1 v k.ú. Brod u Stříbra
o výměře 682 m2 a st.p.č. 1/3 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 54 m2 za cenu 35,-Kč /1 m2
s tím, že v kupní smlouvě bude uvedena podmínka – do 5 let ukončení výstavby RD
9. Odkoupení pozemků od Státního statku Jeneč :
k.ú. Kladruby
- p.p.č. 202/3 o výměře 835 m2 cena 1m2 – 10,- Kč/m2 – celkem 8.350,-Kč
- p.p.č. 2069/1 o výměře 106 m2 cena 1m2 – 11,98 Kč/m2 – celkem 1.270,-Kč
- p.p.č. 2069/3 o výměře 32 m2 cena 1m2 – 11,87 Kč/m2 – celkem 380,-Kč
- p.p.č. 2073/1 o výměře 720 m2 cena 1m2 – 65,73,-Kč/m2 –celkem 47.330,-Kč
- p.p.č. 2082/1 o výměře 3333 m2 cena 1m2– 10,- Kč/m2 – celkem 33.330,-Kč
k.ú. Pozorka
- p.p.č. 239/1 o výměře 665 m2 cena 1m2 – 10,- Kč/m2 – celkem 6.650,-Kč
10. Uzavření kupní smlouvy mezi městem Kladruby a firmou EKODEPON Černošín s.r.o.
v rozsahu dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne22.12.2009 za cenu 333.260 + 20 %
DPH (cena celkem 399.912,-Kč)
11. Pronájem pozemku p.p.č. 1579/8 v k.ú. Brod u Stříbra – Výrov p. Davidu Kreslovi, Praha 4
s tím, že bude zajištěno vytýčení pozemku a následný nájem pozemku za cenu 4,-Kč/1 m2,
výměra pozemku 438 m2, tzn. roční nájem 1752,-Kč
12. Přijetí grantu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2010 na projekt Divadelní rok 2010
ve výši 10.000,- Kč
13. Přijetí grantu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2010 na projekt Kladrubské léto
2010 ve výši 15.000,- Kč
14. Přijetí dotace od Plzeňského kraje z Programu obnovy venkova na realizaci akce – „Stavební
úpravy Revoluční ulice Kladruby – II. etapa“ ve výši 200.000,- Kč
15. Rekonstrukci kabin fotbalového hřiště v Kladrubech a navýšení rozpočtu města na tuto akci o
131.000,- Kč, cena rekonstrukce 981.000,- Kč

III. Zastupitelstvo města

neschválilo

:

1. Odprodej části pozemku st.p.č. 52/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub p. Františku Semorádovi,
Pozorka 40, Kladruby z důvodů, že v lokalitě bude docházet k úpravám komunikací a
veřejných prostranství. V současné době rovněž ještě není rozhodnuto o případném napojení
na inženýrské sítě stavebních pozemků mezi ulicí Zahradní a Pozorkou. Opětovná žádost
může být řešena po zprojektování této lokality a úpravě přístupů do části Pozorka
2. Návrh předsedy kontrolního výboru města Kladruby na přijetí ukládacího usnesení
v souvislosti s uplatněním úhrady finanční částky od projektanta Ing. Pangráce za úpravy v
PD na akci „Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby-sever“

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová
Štěpánka Pospíšilová
Blažena Šálová

Dne: 17.6.2010

