
 

Zasedání rady města 
 Číslo:    33/2008 
 Datum: 23.04.2008 

Usnesení: 

 
I.    Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í   : 
 
 
      1.   Stížnost p. Františka Ammerlinga, Zadní 349, Kladruby na pobíhající psy sousedky p.    
            Větrovcové s tím, že pokud psi budou i nadále volně  pobíhat, budou odchyceni a umístěni do  
            Útulku a pověřuje starostku města k opětovné výzvě majitele psů ke sjednání nápravy 

2. Informaci k reklamaci DPS – balkony a vzduchotechnika 
3. Žádosti o pronájem či odkoupení pozemku p.p.č. 1475/1 v k.ú. Brod u Stříbra – Výrov : 

-  Barbora a Jiří Zelenkovi, Plzeň  
      -  Milan Heizer, Plzeň  
      -  Sdružení plzeňských obkladačů s.r.o. , Pavel Vodička, Plzeň  

            s tím, že všem žadatelům bylo odpovězeno, že po provedeném místním šetření bylo zjištěno,  
             že se na pozemku nachází stavby. Byl vyzván p. Bracek (dědic po p. Böhmové, která měla  
             původně pozemek v nájmu) k likvidaci staveb.  Po dořešení budou dále žádosti řešeny 

4. Nabídku pozemků  PF ČR k náhradním restitucím – k.ú. Brod u Stříbra – p.p.č. 140,   
       554/1,554/2, 554/3, 555 - jedná se o pozemky u bývalého mlýnu  před nemovitosti čp. 4  
5. Informaci starostky města o průběhu schůzky s občany obce Brod, zástupci policie a 

sociálního odboru MÚ Stříbro 
6. Informaci spol. Telefónica O2 Czech Republic ohledně zrušení nevyužívaného veřejného 

telefonního automatu v Zahradní ulici v Kladrubech 
 
 
 
II.   Rada města   s c h v a l u j e   : 
 

 
      1.   Prodloužení povolení k užívání veřejného prostranství před cukrárnou pro umístění dvou  
            stolků a 8 židlí p. Haně Zdvihalové na období od 01.04.2008 do 30.09.2008 za stejných 
            podmínek a poplatek 1.098,- Kč (183 dní x 3 m2 x 2,- Kč) 
      2.   Zařazení žadatelů o byt do seznamu uchazečů : 
            -   p. Pavel Řezáč, Milevská 266, Kladruby  
            -   p. Lukáš Král, Pozorka 8, Kladruby  
            -   p. Luboš Kurš a sl. Jaroslava Machačová , Husova 224, Kladruby   
            -   manž. Dusíkovi, Stříbrská 309, Kladruby 
            -   sl. Lucie Jozová, náměstí Republiky 31, Kladruby 
      3.   Prodloužení platnosti nájemní smlouvy o nájmu nebyt. prostoru a bytu v čp. 80, restaurace         
            U Koruny v Kladrubech p. Martině Šmídové do 31.12.2009 s měsíčním nájemným ve výši  
            10.000,- Kč 

4. Pronájem NP - společenské místnosti v DPS Kladruby p. Martě Vokřálové, bytem Máchova 
988, Stříbro za účelem založení klubu – Krotitelé tuků po dobu 12 týdnů, hodinové schůzky 1x 
týdně, nájemné za 1 hodinu 100,- Kč 

5. Prodloužení platnosti nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě čp. 209 p. Marii Mikešové na dobu 
od 1.5.2008 do 31.12.2010 

6. Poskytnutí finančního příspěvku MS Výrov ve výši 3.000,- Kč na pořádání dětského dne 
v Brodu konaného dne 7.6.2008 

 
 
 
 



 
III. Rada města   z a m í t á   : 
 

1. Instalaci krbových kamen v domě čp. 298 ve  Hřbitovní ulici v Kladrubech v bytě p. 
J.Bechery,  s ohledem na závěr revizní zprávy o stavu komína 

 
 
 
IV. Rada města   d o p o r u č u j e   : 
 
       1.   ZM neschválit žádost manželů Pirnerových, Baarova 7, Plzeň o odprodej  pozemků v k.ú.  
             Brod u Stříbra – Výrov -  p.p.č. 1476/5 o výměře 95 m2 a části p.p.č. 1579/1 o výměře cca   

      40 m2 (oba výše  uvedené pozemky jsou v nájmu ). Nejdříve provést skutečné zaměření hranic    
      dle oploceného vlastnictví  manž. Pirnerových, případné pozemky ve vlastnictví města  
      odprodat.  P.p.č. 1506/10 není oplocená a po jejím okraji prochází odvodňovací kanál – tento  
      pozemek neprodávat, jen pronájem.  Po vyhotovení GP bude dále řešeno. 
2. ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 2020 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 158 m2 a p.p.č.    
      60/1 o výměře 98 m2  v k.ú. Láz u Kladrub manž. Františku a Ludmile Rubášovým, Láz 33 za  
      cenu 35,-Kč/1 m2, cena celkem  8.960,-Kč + ostatní náklady (podíl na GP  2.712,-Kč a kolek  
      500,-Kč)  
3.   ZM schválit odprodej st.p.č. 119 v k.ú. Brod u Stříbra – Výrov o výměře 2 m2 a p.p.č. 1475/12   
      o výměře 1 m2 (jedná se o provedení skutečného zaměření stavby  rekreačního objektu a  
      dořešení vlastnických vztahů dle  vyhotoveného geom. plánu ),  kupující manž. Hana a  
      Miroslav Nozarovi, Zelenohorská 26, Plzeň za cenu 200,-Kč/1 m2, cena  za pozemky celkem   
      600,-Kč + ost.  nákl. (kolek 500,-Kč) 
4. ZM schválit uzavření dohody  o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých      
      světelných zdrojů pocházejících  z domácností  uzavřená mezi městem Kladruby a  fi.  
      EKOLAMP s.r.o. Praha 10 - smlouva o zapojení města Kladruby do kolektivního systému pro  
      zpětný odběr  elektrozařízení a elektroodpadu 
5. ZM schválit uzavření smlouvy s Ing. Janem Jungem a Ing. Lenkou Jungovou, Plzeň na 

zajištění přípravných a projektových prací na akci „Kladruby- Rekonstrukce objektu kina“ za 
cenu 560.000,- Kč 

6. ZM schválit žádost MO Českého rybářského svazu Stříbro o odkoupení objektu bývalého 
areálu vodárny za účelem vybudování komorových sádek, event. komorového rybníčku  

7. ZM schválit nabídku firmy Otto Hilf, Vodičkova 639, Stříbro na nátěr oken a vrat na budově 
čp. 353 v Kladrubech  - stavební dvůr, ve výši 46.500,- Kč. Fakturováno bude pouze skutečné  

             provedení. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Zapsal:        Irena Löriková                                                                         Dne: 23.4.2008 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 
 Jaroslav Pospíšil - místostarosta 
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