
 

Zasedání rady města 
 Číslo:    21/2011 
 Datum: 21.09.2011 

Usnesení: 
 
 

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

1. Žádost p. Elišky Fišarové, Vrbice 1 o povolení k pokácení stromu – břízy před domem čp. 1 
ve Vrbici, který roste na veřejném prostranství s tím, že nejdříve bude zajištěn posudek od 
Agentury ochrany přírody a krajiny včetně posudku na vedlejší lípy před RD čp. 2 ve Vrbici a 
teprve poté bude rozhodnuto  

2. Oznámení od PF ČR o zamýšleném převodu -  st.p.č. 96 v k.ú. Vrbice u Stříbra (jedná se o 
hráz rybníku p. Koukolíka) 

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

1. Výši nájmu za pronájem nebytových prostor – sál KD vždy v pondělí od 19,30 do 21,30 
hodin pro konání zumby - 700,- Kč s tím, že nájemné je splatné vždy ihned po konání akce 

2. Zařazení žádosti manželů Václava a Martiny Šlapákových, Milevská 256, Kladruby o 
přidělení bytu do seznamu uchazečů o byt 

3. Zařazení žádosti manželů Mautvicových, Hřbitovní 298, Kladruby o výměnu bytu 2+1 za 
větší do seznamu uchazečů o byt 

4. Účast města Kladruby na veřejné obchodní soutěži PF ČR s tím, že bude navržena cena (v 
závislosti dle účasti případných zájemců). V případě,  že bude možné o předmětné pozemky 
podat žádost jako o navazující pozemky dle § 6 zák.č. 95/1999 Sb., podá město Kladruby 
žádost o odkoupení předmětných pozemků 1491/13 a 1491/14 v k.ú. Brod u Stříbra    
- jedná se cestu (cyklotrasu) z Výrova do Borovan  

5. Doporučení komise služeb a dopravy ve věci obsazení bytů:  
a)  byt v čp. 36  -  Lucie  Jozová ze Zadní 356  

              b)  byt v čp. 356 po Lucii Jozové -  Jiří Liška, Brod 62  
              c)  byt v čp. 299 po p. Liškové (3+1)- manž. Železných z čp. 404 (v případě odmítnutí - p.    
                   Černá) 
              d)  byt v čp. 404 po Železných (2+KK) -  p. Černá Květoslava z čp. 403  

e)  byt v čp. 403 po p. Černé (1+1) -  p. Rytířová Alena               
f)  odeslat dopis p. Ivanové, která nyní bydlí v bytě v KD- vzhledem ke vzniklé situaci      
     zajistit si nové bydlení  

6. Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru obci Hněvnice ve výši 3.000,- Kč na 
organizační zajištění turistického pochodu Kladrubská desítka + Po staré zemské stezce 

7. Poskytnutí finančního příspěvku Kladrubské divadelní společnosti ve výši 3.000,- Kč na 
konání oslavy 25 let od založení KDS 

8. Provedení auditu plnění lesního hospodářského plánu a zprávy o hospodaření v lesích Ing. 
Zabloudilem 

9. Vítěze výběrového řízení na akci „Zateplení domů čp. 298 a 299 ve Hřbitovní ulici 
v Kladrubech“ firmu Zikostav s.r.o. Kladruby s cenou 725.197,- Kč vč. DPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

1. ZM schválit odprodej pozemku část 1058/1 a část 1075/2 v k.ú. Brod u Stříbra p. Marii 
Urbanové, Brod 49 za cenu 35,- Kč/m2 + náklady na vyhotovení GP a na vklad práva do KN 

2. ZM schválit podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod p.p.č. 237 v k.ú. Pozorka u 
Kladrub dle zák.č. 569/1991 Sb. § 2 odst. 7  (jedná se o komunikaci při zahradě kláštera 
směrem k přírodnímu divadlu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Irena Löriková Dne: 21.9.2011 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 
 Jaroslav Pospíšil - místostarosta 
       
 


