
 

Zasedání rady města 
 Číslo:    54/2017 
 Datum: 19.04.2017 

Usnesení: 
 
I.     Rada města    b e r e    n a    v ě d o m í   : 
 
        1.   Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 : 
              -  Zprávu jednatele o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2016 
        2.  Inspekční zprávu vypracovanou TIČR Praha na prohlídku provozovaného elektrického  
             výtahu ve ŠJ ZŠ Kladruby 
        3.  Inspekční zprávu vypracovanou TIČR Praha na prohlídku provozovaného hydraulického 
             výtahu v DPS Kladruby 
        4.  Zápis č. 3/2017 ze zasedání finančního výboru ze dne 29.3.2017 
        5.  Protokol z provedené průběžné veřejnosprávní kontroly MŠ Kladruby dle směrnice města  
             Kladruby č. 12, provedené dne 18.4.2017 
        6.  Protokol z provedené průběžné veřejnosprávní kontroly ZŠ Kladruby dle směrnice města  
             Kladruby č. 12, provedené dne 18.4.2017 
        7.  Protokol z provedené průběžné veřejnosprávní kontroly RMK dle směrnice města Kladruby č. 12,  
             provedené dne 18.4.2017 
        8.  Žádost p. A. Pokorné, Kladruby  o vysvětlení k nepřidělení většího bytu v Kladrubech  
             s tím,  že starostka města odpoví na dopis (přidělování bytů dle pořadníku) 
 

II.   Rada města    s c h v a l u j e   : 
 
       1.   Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 :  
              a)   Účetní závěrku Kladrubských lesů s.r.o. za rok 2016 
              b)   Rozdělení zisku 2016 ve výši 640.067,90 Kč takto : 
                    -  ve prospěch nerozděleného zisku minulých let  -  625.545,90 Kč 
                    -  ve prospěch sociálního fondu  - 14.522,- Kč 
       2.   Účetní závěrku Regionálního muzea Kladrubska  za rok 2016 a rozdělení zisku ve výši  
             593.258,02 Kč 
       3.   Výsledek výběrového řízení na akci – Komunikace u garáží Kladruby – větev A včetně uzavření 
             smlouvy o dílo : 
             -  Promonasta s.r.o. Sytno 5  – za cenu 617.375,83 Kč bez DPH 
       4.   Užívání veřejného prostranství na p.č. 2001 a 2010/2 v k.ú. Kladruby na dobu od 5.6. do 30.9.2017  
             na uložení stavebního materiálu při výstavbě garáže s tím, že bude určené přesné místo uložení 
       5.   Smlouvu o dílo č. ZAK 1650 uzavřená mezi městem Kladruby a PPPOkna Vranov na akci - 
             Žaluzie do oken ve ŠJ ZŠ za cenu 12.357,- Kč vč. DPH 
       6.   Změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 85 ze dne 28.7.2016, odst. 8, bod I, a to  
             změna podnájemce z Vlasty Cuřínové na Márii Petříkovou 
       7.   Cenovou nabídku firmy Česko-bavorská s.r.o. Kladruby na odstranění závad hromosvodu v KD  
             za cenu 7.691,- Kč 
       8.   Přidělení bytu č. 7 v domě č.p. 36 na náměstí Republiky – 1 obytná místnost + příslušenství  
             (volný od 1. 5. 2017) panu K. Frausovi  
       9.   Zařazení žádosti p. R. Valeny a Š. Mikotové, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení  
             bytu  
     10.   Nákup projektoru Epson EH-TW5350 pro RMK v ceně 18.990,- Kč a reproduktory Multimedia  
             Speakers Z213 v ceně 879,- Kč 
 



    11.   Pronájem  části  pozemku 1964/1 v k.ú. Kladruby u  Stříbra o  výměře  cca  200 m2  za cenu  0,50  
            Kč /m2  za  účelem  zřízení  zahrady s platností  do  31.12.2020 sl. Zámkové,  Kladruby   
    12.   Dohodu  o  úhradě  nákladů   za   spotřebovanou  el. energií  v obci  Láz pro potřeby  pořádání   
            kulturně  společenských  akcí  mezi  městem  Kladruby a   p.  P. Hubáčkem, Láz   za  cenu  
            dle  platného  ceníku  ČEZ a.s.  a  odsouhlasené spotřeby  za  kalendářní  rok  2016 
    13.   Smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a Správou a údržbou silnic PK o omezení užívání  
            nemovitosti ve správě SÚSPK – komunikace III/20316 na p.č. 2560 v k.ú. Kladruby za účelem  
            uložení betonových hrdlových troub provedení akce – Optimalizace vodního režimu MVN na  
            p.p.č. 2508 – Kladruby 
    14.   Poskytnutí příspěvku ve výši 3000,- Kč p. J. Kouřilovi, Tuněchody  pro  závodní tým Aljašských  
            hasky 
    15.   Žádost p. Fr. Oláha a  p.A. Černé, Kladruby o proplacení částky 1.578,- Kč za výměnu WC 
    16.   Žádost p. Fr. Oláha a  p.A. Černé o snížení odečtu studené vody v bytě č. 1 v č.p. 36 v Kladrubech   
            z důvodu havárie v červnu 2016 (praskla hadice u umyvadla)  

 
III.  Rada města    n e m á    n á m i t e k  : 
 
      1.   K předložené PD na  stavební  akci  DČOV BC 4  Pozorka u  Kladrub na  p.p.č. 73/1, 149/1,  
            149/2, 149/3 vypracované  spol.  Vavřička  projekce  , vodohospodářské  stavby , Částkova 74, 
            Plzeň, investor  Josef  Mašek  , Opavská  1284/6, Plzeň  
      2.   K předložené PD na  stavební  akci  Vrtná  studna   Pozorka  u  Kladrub na p.p.č. 149/2b   
            vypracované  spol.  Vavřička  projekce  , vodohospodářské  stavby , Částkova  74 ,  326 00  
            Plzeň, investor  Josef  Mašek  , Opavská  1284/6, Plzeň 
      3.    K předložené PD na stavbu „Nástavba patra  rodinného  domu“  na  st.  622 v k.ú. Kladruby u   
             Stříbra, investor  manž. Kociánovi,  Kladruby  
      4.    Ke stavbě garážového stání na  p.p.č.1960/7 dle předloženého grafického návrhu,  investor  man.  
             Kuvíkovi,  Kladruby 

 
IV.  Rada města    n e s c h v a l u j e   : 
 
        1.    Žádost p. Pavlíkové, Kladruby  o povolení  zasklení  balkonu  v bytě  č. 1 v č.p. 355  
               v Kladrubech 

 
V.   Rada města    d o p o r u č u j e   : 
 

1. ZM schválit odprodej p.p.č. 580/120 v k.ú. Kladruby u  Stříbra  o  celkové  výměře  1334 m2 
v lokalitě Kladruby-západ na stavbu RD sl.  K. Jamriškové ,  Kladruby  a M.Benešovi, Stříbro 

2. ZM schválit odprodej části pozemků  p.p.č. 453/12 o  výměře  90 m2  a části  p.p.č. 2582 v k.ú. 
Kladruby  u Stříbra, na  kterých  je  umístěna   vodoměrná  stanice  ve  vlastnictví  ČHMÚ  Plzeň 
na  základě  znaleckého  posudku  a  náklady  spojené  s prodejem  (GP,  1000,-  Kč správní  
poplatek) 

       3.   ZM  schválit  Smlouvu o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  břemene   a  smlouvy  o  právu   
             provést  stavbu  „ Kladruby  , TC,  č.p.  99 – kNN“  č.  IZ -12- 0000212/1/VB  mezi  společností   
             ČEZ  Distribuce  , a.s.  , Teplická  874/8,  405 02  Děčín   a  městem  Kladruby  dle  předloženého   
             návrhu  smlouvy   a  polohového  výkresu za  úplatu  1300,-  Kč . 

 

 
 



Přítomni : Mgr. S.Štěrbová, J.Pospíchal, M.Tůma, Mgr. V.Šmahel, H.Kunešová 
 
 
 
 
Zapsal: Irena Löriková Dne: 19.4.2017 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 
 Jan Pospíchal - místostarosta 
  
 


