
 

Zasedání rady města 
 Číslo:    63/2009 
 Datum: 23.09.2009 

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

1. Protokol o výsledku kontroly – interní audit stravovací provozovny MŠ Kladruby provedený 
vedoucí stravovací provozovny ZŠ Kladruby p. Jiřinou Segíňovou s tím, že opatření 
k nápravě budou řešena v rozpočtu pro rok  2010 

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

1. Vyřazení inventáře kabinetů ZŠ Kladruby v celkové hodnotě 6.422,30 Kč 
2. Poskytnutí příspěvku TJ Sokol Kladruby na občerstvení při slavnostním otevření kabin na 

kurtech ve výši 3.015,- Kč 
3. Dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti na úseku přestupků 

podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích uzavřené mezi městem Stříbrem a městem 
Kladruby 

4. Pronájem místnosti v budově čp. 24 v Brodu u Stříbra, žadatel Čápová Lenka,  Vrbice u 
Stříbra E 31 - využití pro second hand na zkušební dobu 3 měsíce, provozní době středa 15-
18 hodin, sobota 13 – 16 hodin za měsíční nájemné 150,-Kč s platností od 1.10.2009 do 
31.12.2009 (+ náklady za el. energii, samostatné zajišťování topení )  

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

1. ZM souhlasit s realizací projektu Bezbariérové propojení kláštera v Kladrubech se středem 
města včetně revitalizace přilehlého veřejného prostranství a jeho předložením do ROP 
NUTS II Jihozápad 

2. ZM schválit zajištění financování projektu Bezbariérové propojení kláštera v Kladrubech se 
středem města včetně revitalizace přilehlého veřejného prostranství z rozpočtu města 
v případě jeho podpoření z ROP NUTS II Jihozápad takto :               
-  v rozpočtovém roce 2010 do výše 16.000.000,-  Kč 

3. ZM souhlasit s realizací projektu „Kladruby- rekonstrukce kina“ a jeho předložením do ROP 
NUTS II Jihozápad 

4. ZM schválit zajištění financování projektu „Kladruby- rekonstrukce kina“ z rozpočtu města 
v případě jeho podpoření z ROP NUTS II Jihozápad takto :               
-  v rozpočtovém roce 2010 do výše 10.000.000,- Kč 

                -  v rozpočtovém roce 2011 do výše 10.000.000,- Kč 
5. ZM schválit Strategii plánu rozvoje města Kladruby 
6. ZM schválit smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu 

Klášter Kladruby : Památkový objekt a živá kultura, uzavíranou mezi městem Kladruby a 
Národním památkovým ústavem Praha 

7. ZM schválit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby 
a Telefónica O2, Praha – přípojky tel. pro nové bytovky v Revoluční ulici – čp. 403-406  

               - týká se p.p.č. 93, 95, 2008/1, 2202/1 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra 
8. ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene č. P/0301 uzavřenou mezi městem 

Kladruby a a.s. MERO ČR Kralupy nad Vltavou na uložení podzemního potrubí ropovodu 
IKL DN 700 a jeho doprovodných zařízení na pozemcích č. 2148/20 a 2148/22 v k.ú. 
Benešovice za úplatu ve výši 1.117,- Kč 



9. ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene č. P/0302 uzavřenou mezi městem 
Kladruby a a.s. MERO ČR Kralupy nad Vltavou na uložení podzemního potrubí ropovodu 
IKL DN 700 a jeho doprovodných zařízení na pozemcích č. 1260/2, 1990/6 a 1999/2 v k.ú. 
Láz u Kladrub za úplatu ve výši 1.008,- Kč 

10. ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene č. P/0303 uzavřenou mezi městem 
Kladruby a a.s. MERO ČR Kralupy nad Vltavou na uložení podzemního potrubí ropovodu 
IKL DN 700 a jeho doprovodných zařízení na pozemcích č. 614, 668 v k.ú. Vrbice u Stříbra 
za úplatu ve výši 1.221,- Kč 

11. ZM schválit smlouvu o zpracování Projektu za účelem obdržení dotace na Projekt – 
rekonstrukce kina Kladruby z Programu rozvoje venkova uzavřenou mezi městem Kladruby 
a REP – Rozvojové a ekologické projekty, s.r.o. Plzeň za cenu 30.000,- Kč bez DPH 

12. ZM schválit kupní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva uzavřenou mezi městem 
Kladruby a MBF Czech s.r.o. Praha na prodej pozemku č. 101/9 v k.ú. Pozorka u Kladrub, 
vlastník město Kladruby,  za kupní cenu 24.302.520,- Kč + DPH ve výši 4.617.479,- Kč, 
celkem tedy 28.919.999,- Kč 

13. ZM schválit smlouvu o dílo č. 1/2009 uzavřenou mezi městem Kladruby a Ing. Jiřím 
Pangrácem, Plzeň na zhotovení projektové dokumentace na akci - Bezbariérové propojení 
kláštera v Kladrubech se středem města za cenu 48.000,- Kč bez DPH 

14. ZM schválit revokaci usnesení ZM č. 20/2009 ze dne 29.4.2009, č.usnesení I/11 – smlouva o 
partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Klášter Kladruby - živá 
kultura“ uzavíraná mezi městem Kladruby a NPÚ Plzeň 

15. ZM schválit výsledek poptávkového řízení na akci – Oprava veřejného osvětlení ulic Zadní a 
Revoluční – Kladruby a uzavření smlouvy o dílo s vítězem řízení tj. firmou Elektro MB 
s.r.o., Havlíčkova 1441, Stříbro za cenu 232.587,- Kč včetně DPH 

16. ZM schválit výsledek poptávkového řízení na akci – Stavební úpravy Revoluční ulice 
Kladruby a uzavření smlouvy o dílo s vítězem řízení tj. firmou Promonasta s.r.o., Kralovická 
7, Plzeň za cenu 2.429.437,16 Kč včetně DPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Irena Löriková Dne: 23.9.2009 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 
 Jaroslav Pospíšil - místostarosta 
       
 


