
 

Zasedání rady města 
 Číslo:    62/2009 
 Datum: 16.09.2009 

Usnesení: 
 
I.    Rada města     b e r e   n a     v ě d o m í   : 
 

1. Nabídku prvků  pro seniory a tělesně postižené  
2. Prodej pozemku – Státní statek Jeneč – pozemek 2063/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra, město 

kupující , cena dle znaleckého posudku  objednaného St.st. Jeneč  5000,- Kč + náklady na 
znalecký posudek a poplatek za provedení vkladu (odkoupení pozemku již schváleno v ZM 
dne 29.04.2009) 

3. Jednání s p. Karlem Medem ml., Kladruby ohledně odkoupení jeho pozemku č. 297/2 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra 

 
 
 
II.   Rada města     s c h v a l u j e   : 
 

1. Zahájení správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro výše uvedené    
      osoby,  které v minulosti užívaly byt ve vlastnictví města a dosud nezměnily trvalý pobyt :  

- Jiří Machač,  Kladruby, Zadní 356 
- Roman Michalčík, Kladruby, Zadní 356  
- Josef Laubr, Kladruby, Stříbrská 296 
- Helena Laubrová, Kladruby, Stříbrská 296 
- Helena Laubrová, Kladruby, Stříbrská 296 
- Kateřina Laubrová, Kladruby, Stříbrská 296 
- Marcela Laubrová, Kladruby, Stříbrská 296 
- Eva Pelánková, Kladruby, Milevská 260  

2.   Přidělení bytu č. 1 v domě čp. 298 ve Hřbitovní ulici v Kladrubech (po p. Hájkové)   
      manželům Jaromíru a Heleně Mautvicovým, nyní Kladruby, Zadní 341  
3.   Zařazení žádosti p. Pavla  Šlapáka, nám. Republiky 89, Kladruby (úřední pobyt)  

            do seznamu žadatelů o byt 
4. Zařazení žádosti p. Lenky Bogdanské, Stříbrská 308, Kladruby do seznamu žadatelů o byt 
5. Cenovou nabídku p. Petra Havránka, Kladruby na výměnu  svítidel v kancelářích MěÚ,  

            cena 39.510,-Kč včetně DPH bez odvozu a likvidace starého osvětlení a malířských  prací  
6. Zařazení žádosti p. Wolfové, Sulislav 64 do seznamu žadatelů o byt v DPS Kladruby 
7. Dodatek smlouvy č. 2/2009 uzavřený mezi městem Kladruby a f. EKOSEPAR s.r.o.  Nýřany    
      ve věci specifikace surovin a odpadů směřujících ke zhodnocení druhotných surovin – cena za  
      likvidaci tříděných odpadů 
8. Přidělení zahrádky č. 7 pod základní školou p. Milanu Walterovi, Kladruby, Stříbrská 331,     
      velikost 132 m2, nájemné  0,50 Kč/1 m2, roční nájemné 66,-Kč, s platností od 1.10.2009  
9. Zakoupení věcného daru p. Karlu Toušovi, Kladruby u příležitosti jubilea, a to za celoživotní 

práci v SPOZ  
10. Plnění rozpočtu města Kladruby k 31.8.2009 
11. Bezplatné  zapůjčení buňky, dříve umístěné na volejbalových kurtech ZO ČSV Kladruby z 

důvodu vytvoření zázemí pro včelařský kroužek fungující při ZO ČSV Kladruby 
12. Umístění sběrné nádoby  pro sběr úsporných kompaktních zářivek a výbojek na chodbu MěÚ 

Kladruby  
13. Nákup 3 ks fotorelé Aspon firmy Lípa s.r.o.v ceně 4.300,- Kč/ks . Fotorelé slouží ke spínání   
      veřejného osvětlení 
 

 
 



III.  Rada města     n e s c h v a l u j e   : 
 

1. Pronájem pozemků p.p.č. 1957/33 a 2062/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra Radkovi Kalvodovi, 
Kladruby, Stříbrská 39. Možno případně řešit po provedení oplocení pozemků z Okružní 
ulice p.p.č. 1957/25 a 1957/24 (p. Horák, p. Kurš) 

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

1. ZM schválit odprodej celého pozemku st.p.č. 2 v k.ú. Vrbice u Stříbra o výměře 54 m2 
manželům Václavu a Květě Zlotorovičovým, Koterovská 2125/86, Plzeň za cenu  35 ,-Kč/ 1 
m2, cena celkem  1890,-Kč 

2. ZM schválit odprodej p.p.č. 799 v k.ú. Vrbice u Stříbra o výměře 225 m2 p. Josefu Zíkovi, 
Kruhová 1261, Stříbro za cenu 35,-Kč/1m2 (jedná se o náhon ve vlastnictví města,  

             p. Zíka vlastní veškeré okolní navazující pozemky) 
3. ZM schválit odprodej p.p.č. 179/33 v k.ú. Tuněchody u Stříbra o výměře 781 m2 p. Janu 

Říhovi, Tuněchody 11 za cenu 35,-Kč/ 1 m2, celkem tedy 27.335,-Kč. Nutná podmínka pro 
výstavbu RD se započetím stavby do ..3 let?)  Pozemek byl bezúplatně převeden do vl. města 
od PF ČR  v souladu s ÚP – určeno k bytové výstavbě 

4. ZM schválit přidělení zahrádky č. 5  na části p.p.č. 185/1 Kladruby, pod p. Stahlem p. 
Kataríně Palmové, Milevská 266, Kladruby, velikost 150 m2,  nájemné 0,50 Kč/1 m2, roční 
nájemné 75 ,-Kč, s platností od následujícího měsíce po zveřejnění a projednání v ZM  

5. ZM schválit dohodu o převedení majetku – předávající – Horolezecký kroužek Maglajz při 
ZŠ Kladruby, přejímající Město Kladruby, předmět smlouvy – venkovní horolezecká stěna 
v areálu dětského hřiště , cena díla 242.492,- Kč 

6. ZM schválit návrh smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Kladruby a Regionální rozvojovou 
agenturou Šumava, o.p.s., Stachy 422 na zpracování žádosti o grant včetně příloh do 
Operačního programu Životního prostředí, na akci – Revitalizace návesního rybníka v obci 
Láz, za cenu 11.900,- Kč vč. DPH 

7. ZM schválit dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2008–04 na akci Kladruby – Rekonstrukce kina 
(zpracování dokumentace), změna zhotovitele díla – nový zhotovitel Ing. Jan Jung, Za 
Rybárnou 57, Plzeň (původně – Ing. Lenka Jungová) 

8. ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2009 
9. ZM schválit zahrnutí pozemků v k.ú. Pozorka u Kladrub, vlastníka Ing. Miloslava Beneše, 

Cerhovice – p.p.č. 83/20, 83/23, 93/3, 101/6, 101/7, 101/24 do územního plánu města  
Kladruby  (pozemky za dálnicí) 

10. ZM schválit revokaci usnesení ZM č. 15/2008 ze dne 28.8.2008, č. usnesení  II/17 - 
             - smlouva s firmou Raven advisory na zpracování žádosti o grant včetně příloh do Operačního  
               programu životního prostředí, na akci – Revitalizace návesního  rybníka v obci Láz   
 
 
V.  Rada města     n e d o p o r u č u j e   : 
 

1. ZM schválit žádost p. Heleny Mautvicové, Kladruby, Zadní 341 o odprodej pozemků st.p.č. 
35 o výměře 588 m2 a p.p.č. 133/2 o výměře 92 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem      
výstavby RD (opakovaná žádost), z důvodu platné smlouva o nájmu  pozemků s firmou 
ZIKOSTAV s.r.o. do 31.12.2009 

2. ZM schválit žádost A. Čtvrtníčkové, Kladruby o odprodej pozemku st.p.č. 191/5 o výměře 
119 m2, st.p.č. 191/2 o výměře 230 m2 a p.p.č. 32/23 o výměře 3 m2 vše v k.ú. Kladruby za 
účelem vybudování vjezdu k připravované výstavbě RD na jejím pozemku z důvodu, že přes 
pozemky vede kanalizace, vodovod a dále je zde vystavěn el.pilíř 

3. ZM schválit zahrnutí pozemků v k.ú. Pozorka u Kladrub, vlastníka Ing. Miloslava Beneše, 
Cerhovice do územního plánu města  Kladruby - jedná se o p.p.č. 83/15, 83/21,  83/24, 87/3, 
93/4, 101/2, 101/3, 101/5, 101/27, 101/29, 101/31, 101/32 (pozemky pod benzínkami na 
straně dálnice směrem k městu Kladruby) 

         



 
 
VI.  Rada města     r e v o k u j e   : 
 
 

1. Usnesení RM č. 39/2008 ze dne 27.8.2008, č.usnesení VI/12 - smlouva s firmou Raven 
advisory na zpracování žádosti o grant včetně příloh do Operačního programu životního 
prostředí, na akci – Revitalizace návesního  rybníka v obci Láz  (usnesení ZM č. 15/2008 ze 
dne 28.8.2008, č. usnesení  II/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                  
 
 
Zapsal: Irena Löriková Dne: 16.9.2009 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 
 Jaroslav Pospíšil - místostarosta 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


