
 

Zasedání rady města 
 Číslo:    74/2010 
 Datum: 24.03.2010 

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

1. Výsledek obsazení volného bytu v DPS Kladruby – p. Jaroslava Dobruská, bytem Kostelec –
Beranní Dvůr 

2. Oznámení Ing. J.Valenty, Tuněchody o provedení obnovy odvodu vody z nemovitosti na 
st.p.č. 17/2 v k.ú. Tuněchody 

3. Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 : 
a)  Neposkytnutí dotace sociálnímu fondu Kladrubských lesů s.r.o. z hospodářského výsledku      
     KL s.r.o. za rok 2009 
b)  Zprávu jednatele KL s.r.o. o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2009 

4. Zprávu ekonomického odboru Krajského úřadu PK o výsledku přezkoumání hospodaření 
města Kladruby za rok 2009 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

5. Výsledek zápisu dětí do MŠ Kladruby na školní rok 2010/2011 
 

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

1. Výstavbu zahradního dřevěného altánu na pronajatém pozemku p.p.č. 185/1 v k.ú. Kladruby, 
nájemci manž. Míkovcovi, Kladruby 264 s tím, že stanovisko města nenahrazuje povolení dle 
stavebního zák. 

2. Umístění 2 ks práškových hasicích přístrojů se skříňkou na chodby domů čp. 355 a 356 
v Zadní ulici v Kladrubech 

3. Kácení nelesní zeleně na p.p.č. 73/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub – 3 ks smrk, 2 ks modřín, 1 ks 
olše, 2 ks douglaska tisolistá, žadatel E.Janča, Kladruby 272 

4. Objednání vyhotovení znaleckého posudku na pozemky v k.ú. Kladruby, které jsou dotčeny 
stavbou skládky komunálního odpadu, a to dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

5. Kácení nelesní zeleně na p.p.č. 2003 v k.ú. Milevo – 12 ks břízy, žadatelé – V.Kaiserová, 
R.Kaiser, Z.Nikolovová  

6. Kácení nelesní zeleně na p.p.č. 967 v k.ú. Tuněchody – 40 ks uschlých vrb, žadatel – Ing. 
Valenta, Tuněchody  

7. Prodej vyřazené rozhlasové ústředny MÚ za cenu šrotu 600,- Kč p. Ladislavu Paluchovi, 
bytem Černotín 18, Přeštice 

8. Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 : 
a)   Účetní závěrku Kladrubských lesů s.r.o. za rok 2009  

             b)   Rozdělení hospodářského výsledku  KL s.r.o. za rok 2009 – částka  -558.106,66 Kč : 
                    - přeúčtování ve prospěch nerozděleného zisku minulých let  -558.106,66 Kč 

9. Výsledek výběrového řízení na akci - Rekonstrukce střechy domu čp. 209 v Husově ulici 
v Kladrubech – vítězem řízení se stala firma Jan Pospíchal, Tesařské práce, Kladruby 

10. Výsledek výběrového řízení na akci - Rekonstrukce střechy domu čp. 85 na náměstí 
Republiky v Kladrubech – vítězem řízení se stala firma Zikostav s.r.o., Horní Sekyřany 

11. Nabídku firmy Montáže a opravy elektrozařízení Lukasch R. Heřmanova Huť na výměnu 11 
ks svítidel v obci Milevo za cenu 56.500,- bez DPH 

12. Nabídku firmy KRS 2007 – Péče o zeleň, rizikové kácení, Skviřín 26, Bor na zdravotní řez lip  
a javorů v aleji k fotbalovému hřišti, do ceny 22.000,- Kč vč.DPH 

13. Úpravu vodního režimu a cesty u bývalé vodárny v obci  Brod firmou Stavpro – služby  s.r.o. 
Kladruby, a to za cenu dle skutečných nákladů na provedení do výše 70.000,- Kč 
 

 



 
 
III. Rada města    p o v ě ř u j e   : 
 
        1.    Starostku města Mgr. Štěrbovou k podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení 
               na akci - Rekonstrukce střechy domu čp. 209 v Husově ulici v Kladrubech  

2. Starostku města Mgr. Štěrbovou k podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení 
      na akci - Rekonstrukce střechy domu čp. 85 na náměstí Republiky v Kladrubech  

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

1. ZM schválit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-
0001151/VB001 mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s. u pozemku č. 2063/1 v k.ú. 
Kladruby, na akci – Kabelové vedení NN, přípojka na p.č. 23 – p. Lehečka, za cenu 1.000,- 
Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Irena Löriková Dne: 24.3.2010 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 
  Jaroslav Pospíšil - místostarosta 
       
 


