Zasedání zastupitelstva města
Číslo:
9/2012
Datum: 07.03.2012
Usnesení:
I. Zastupitelstvo města

vzalo

na

vědomí

:

1. Předání ocenění bezpříspěvkovým dárců krve
2. Technickou zprávu firmy Gemos CZ Čelákovice k dopravnímu měření v Kladrubech
3. Zápis č. 1/12 z jednání kontrolního výboru města Kladruby ze dne 22.2.2012 (příloha č.8)

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

projednalo a s c h v á l i l o

:

Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 14.12.2011
Program dnešního zasedání ZM
Návrhovou komisi v tomto složení : Vojtěch Horák, Ing.Tomáš Kasl, Josef Větrovec
Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM : Mgr. Martin Čechura, Helena Kunešová
Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení (příloha č.1)
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Kladruby a firmou Strabag a.s. na
akci Bezbariérové propojení kláštera Kladruby se středem města včetně revitalizace
veřejného prostranství - navýšení ceny o 30.951,- Kč bez DPH
7. Plán činnosti a kontrol finančního výboru města Kladruby na rok 2012 (příloha č.2)
8. Odvod přídělu ve výši 4% z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků roku 2011
do sociálního fondu roku 2012 ve výši 140.646,- Kč, a to do 31.3.2012 (příloha č.3)
9. Rozpočet Sociálního fondu na rok 2012 (příloha č.4)
10. Závodní stravování zaměstnanců města a uvolněných zastupitelů města v roce 2012 (příloha č.5)
11. Zásady pro stanovení minimálních kupních cen pozemků ve vlastnictví města Kladruby určených
k prodeji platné od 1.4.2012(příloha č.6)
12. Uzavření nájemní smlouvy o provozování vodovodů v obcích Brod a Tuněchody mezi městem
Kladruby a firmou Jaroslav Slepička, provozování vodovodů a kanalizací Kostelec 81 za cenu
20.000,- Kč ročně
13. Podání žádosti na PF ČR o zpracování privatizačního projektu na převod pozemků do vlastnictví
města Kladruby:
- p.p.č. 241/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub
- p.p.č. 1444 v k.ú. Tuněchody u Stříbra (původně st.p.č. 44 – bývalá váha, nyní stání pro
kontejnery na tříděný odpad)
- p.p.č. 2231 v k.ú. Kladruby u Stříbra (původně st.p.č. 16 – zpevněná plocha u čp. 266
v Milevské ul a část MK Jílové ul.)
- p.p.č. 2232 v k.ú. Kladruby u Stříbra (původně st.p.č. 399/4 – zpevněná plocha u čp. 296
Stříbrská ul.)
14. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0004300/1 mezi ČEZ Distribuce a.s.,
(zastoupena JH projekt s.r.o.) a městem Kladruby - el. vedení st.p.č. 21, 73, p.p.č. 1578/6 a
1602 v k.ú. Brod u Stříbra . Náhrada za věcné břemeno – jednorázově 1000,-Kč včetně DPH
15. Seznam sponzorů Učitelského plesu konaného dne 28.1.2012 (příloha č. 7)
16. Podání žádosti o dotaci z dotačního programu odboru školství, mládeže a sportu KÚ
Plzeňského kraje na Hřiště s umělým povrchem v Husově ulici v Kladrubech
17. Podání žádosti do Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2012 na akci „Bezbariérový
chodník v Husově ulici“
18. Podání žádosti o dotaci z dotačního programu odboru školství, mládeže a sportu KÚ
Plzeňského kraje „Bezpečné branky“ na nákup branek pro potřeby města
19. Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na opravu kaple ve Vrbici

20. Podání žádosti o dotaci z grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok
2012 na projekt Kladrubské léto 2012 a Divadelní rok 2012
21. Odkoupení náhradních restitučních nároků od p. Polánky, a to do výše 10.000,- Kč
22. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3060/1/2010 uzavřené mezi městem Kladruby a
projektovou a inženýrskou a.s. D-Plus Plzeň na akci – Územní plán SÚ Kladruby – změna č.
2 (změna času plnění zakázky)
23. Podání žádosti na PF ČR o převod p.p.č. 1975 v k.ú. Láz u Kladrub do vlastnictví města
24. Podání žádosti na PF ČR o odprodej p.p.č. 2222 v k.ú. Kladruby o výměře 2m2

III. Zastupitelstvo města n e s c h v á l i l o

:

1. Směnu pozemku p.p.č. 1530 v k.ú. Kladruby u Stříbra s VUSS Plzeň z důvodu, že pozemek
města je lesní pozemek a pozemek VUSS je travnatý porost
2. Odprodej objektu stavebního dvora v Kladrubech žadateli p. Vaňkovi za nabídnutou cenu
800.000,- Kč

Zasedání přítomno : 13 členů ZM
Ze zasedání omluven : p. Nový, p. Pospíchal

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Helena Kunešová
Ing. Martin Čechura
Mgr. Svatava Štěrbová

Dne: 7.3.2012

