Zasedání zastupitelstva města
Číslo:
10/2016
Datum: 27.01.2016
Usnesení:
I. Zastupitelstvo města

projednalo a s c h v á l i l o

:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 16.12.2015
Program dnešního zasedání ZM
Návrhovou komisi v tomto složení : Martin Tůma, Vojtěch Horák, Jaroslava Brabcová
Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM : Eduard Kvasnička, Eva Pomyjová
Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení
Podání žádostí o dotace :
- Ministerstvo školství - Přestavba objektu školních dílen na sportovní zařízení ve výši
2.818.323,- Kč
- Plzeňský kraj - Kladrubské léto
- Plzeňský kraj - Divadelní rok
- Plzeňský kraj - Oprava místní komunikace v Tuněchodech
- Plzeňský kraj - Výměna oken v budově čp. 6 v Kladrubech
- Plzeňský kraj - Beachové hřiště
7. Odprodej části p.p.č. 2538 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře cca 40 m2 manž. Petráňovým,
Kladruby, s tím, že veškeré náklady související s odprodejem pozemku hradí žadatel (GP,
1000,- kolek na KÚ TC). Cena pozemku 80,- Kč/1m2. Jedná o zarovnání hranice pozemků
8. Odprodej stavebních parcel určených pro výstavbu rodinných domů lokalita Kladruby –
západ (pozemky označené pracovními čísly 1-22), cena 650,-Kč/1 m2 + sazba DPH platná
dle zákona k datu převodu pozemku těmto níže uvedeným žadatelům:
- parcela č. 2 - p.p.č. 580/125 a p.p.č. 580/124 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře
865 m2, žadatelé p. M. Holák, Stříbro a sl. I. Bílá, Stříbro
- parcela č. 8 - p.p.č. 580/8, 2064/8 a 582/51 o celkové výměře 2026 m2 v k.ú. Kladruby u
Stříbra, žadatel V. Pitko, Kladruby
9. Sponzorské dary na Učitelský ples konaný dne 9.1.2016 dle předloženého seznamu

II. Rada města

neschválilo :

1. Odprodej pozemku p.p.č. 1977/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře 2.120 m2
p. T. Jašovi, Kladruby z důvodu, že se jedná o školní pozemek

Zasedání přítomno : 11 členů ZM
Ze zasedání omluvena : A.Blažková, J.Větrovec, B.Šálová, J.Kurš

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová
Eduard Kvasnička
Eva Pomyjová

Dne: 27.1.2016

