
 

Zasedání rady města 
 Číslo:    15/2011 
 Datum: 22.06.2011 

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

1. Informaci ředitelky ZŠ Kladruby o změně účetní firmy pro ZŠ – dříve UDAS, nyní ELVA 
2. Informaci ředitelky ZŠ Kladruby o nevyužívání dílen ZŠ z důvodu změn výukového 

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

1. Uzavření MŠ v Kladrubech v době prázdnin, a to od 25.7. do 26.8.2011  
2. Vyplacení pololetní odměny ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové z rozpočtu MŠ 
3. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč na pořádání 12. ročníku Výrovského 

triatlonu dne 2.7.2011 a propagačního materiálu – 10 ks knih o Kladrubech, 5 ks cyklomapy 
4. Uzavření dohody s p. Jaroslavem Šimkem, pohostinství Brod u Stříbra o úhradě nákladů za 

čerpání vody ze sklepa  za měsíc leden, únor, březen 2011 – celkem 337 kWh x cena 4,94 Kč 
= 1665,-Kč 

5. Oslovení místních podnikatelů s výzvou na zajištění občerstvení při Kladrubské pouti ve 
dnech 13. a 14.8.2011 (vyšší nabídka poplatku z místa) 

 
 

III.   Rada města     s o u h l a s í  : 
 

1. S prodloužením úplné uzavírky silnice ve Stříbře směrem na Plzeň a s objízdnou trasou přes 
Kladruby s upozorněním, že i v Kladrubech již bylo povoleno zvláštní užívání části Husovy 
ulice – silnice  II/193  v úseku km cca 55,950 až 56,800 z důvodu výstavby chodníků  podél 
vozovky na klášter. S dalším prodloužením termínu již město Kladruby nebude souhlasit 
s objízdnou trasou.  

 
 

IV.  Rada města     n e s c h v a l u j e  : 
 
1. Žádost p. Aleny Rytířové, Kladruby, Husova 27 o možnost pronájmu místnosti v budově čp. 

6 v Husově ulici v Kladrubech na ubytování a uložení nábytku, a to z důvodu plánovaných 
oprav objektu 

 
 

V.   Rada města     n e m á     n á m i t e k  : 
 

1. K předloženému projektu manž. Zdvihalových, Kladruby na „zřízení cukrárny v čp.  
      30 Kladruby“, s tím, že pokud bude nutné některé sítě napojit  na veřejnou síť,  je  
      nutné znovu žádat o stanovisko a  o povolení zvláštního užívání veřejného  
      prostranství 
2. K předloženému projektu na stavební úpravy domu čp. 31 v Kladrubech na náměstí – zřízení 

prodejny potravin a drogerie, vlastník Tuan Vao Dan a Lan Vu Thi, Tachov, nám. Republiky 
14 

 
 
 
 



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

1. ZM schválit zřizovací listinu JSDH Kladruby s tím, že je nově vymezena působnost jednotky 
2. ZM schválit pronájem pozemku části p.p.č. 131/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra a jeho oplocení p. 

Martinu Trávníčkovi, Kladruby, Revoluční 79 o výměře 180 m2, nájemné 0,50 Kč /1 m2/rok, 
tzn. roční nájemné  90,-Kč,  platnost smlouvy do 31.12.2013 

3. ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene na kabel NN  VI –12-0002231  uzavřenou 
mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s. , na p.p.č. 2066/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra – el. 
přípojka pro RD Šámal na p.č. 139 Kladruby, cena za věcné břemeno 2370,-Kč + 20 % DPH 

4. ZM schválit p. Zdeňka Lišku, Kladruby, Okružní 375 jako zástupce města Kladruby do 
honebního společenstva Brod-Výrov a nominaci na honebního starostu a p. Vojtěcha Horáka, 
Kladruby, Zadní 295 jako dalšího zástupce města v HS 

5. ZM schválit přijetí darů na hudební festival Kladrubské léto : 
-  Uzavření Smlouvy o reklamě mezi městem Kladruby a Kolowratovy lesy, a.s. na částku  
    5.000 Kč  

       -  Uzavření Darovací smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Kermi Stříbro na částku  
          10.000 Kč  
       -  Uzavření smlouvy o obstarání propagace a reklamy mezi městem Kladruby a Vodárna a  
           kanalizace Karlovy Vary, a.s,  částku 10.000 Kč  
       -  Uzavření darovací smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Stafiko stav, na částku 5.000 Kč  
       -  Uzavření darovací smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Anton Clemens s.r.o.na částku     
          5.000 Kč  
6. ZM schválit uzavření smlouvy č. 03/Tdi-2011 mezi městem Kladruby a Ing. Ivanem Černým, 

Na Hraně 52, Plzeň na výkon technického dozoru investora na akci „Bezbariérové propojení 
kláštera se středem města  včetně revitalizace veřejného prostranství“ za cenu  130.000,- Kč 
bez DPH 

7. ZM schválituzavření smlouvy č. KOO/03/2011 mezi městem Kladruby a Ing. Ivanem 
Černým, Na Hraně 52, Plzeň na výkon funkce koordinátora BOZP  na staveništi na akci 
„Bezbariérové propojení kláštera se středem města  včetně revitalizace veřejného 
prostranství“  za cenu  68.000,- Kč  

8. ZM schválit podání žádosti o dotaci na MAS Český Západ na akci – „Zpřístupnění stodol 
muzea na Sulanově statku“ (rozpočet akce – 450.000,- Kč) 

9. ZM schválit uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Zikostav s.r.o. Horní 
Sekyřany na provedení demolice domu čp. 68 v Revoluční ulici v Kladrubech za cenu 
224.570,- Kč vč. DPH 

10. ZM schválit úhradu 25.000,-Kč ČEZu za zrušení a naspojkování kabelu, který je v současné 
době ve skříni na zdi domu čp. 68 Revoluční ul. Kladruby – demolice. Požadavek na 
naspojkování do země 

11. ZM schválit mandátní smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou LC group Plzeň 
s.r.o. Čerňovice, jednatel  Ing. Roman Reiser,  na řízení projektu „Bezbariérové propojení 
kláštera se středem města včetně revitalizace veřejného prostranství“ za cenu 214.200,- Kč 
vč.DPH 

12. ZM schválit podíl města Kladruby ve výši do 36.000,- Kč na přípravu kanal. přípojek 
v Husově ulici v Kladrubech před domem čp. 191, 192 a 208 

13. ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2011  
            

 
 

 
 

Zapsal: Irena Löriková Dne: 22.6.2011 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 
 Jaroslav Pospíšil - místostarosta 


