
 

Zasedání rady města 
 Číslo:    27/2011 
 Datum: 14.12.2011 

                                                                                                                   Přítomno : 5 členů rady města 

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

1. Protokol České školní inspekce č.j. ČŠIP-819/11-P o státní kontrole provedené v ZŠ Kladruby 
na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání 

2. Zprávu Policie ČR, OO Stříbro k vyhodnocení bezpečnostní situace na teritoriu města 
Kladruby v roce 2011 

3. Sdělení PF ČR k žádosti města o odprodej pozemku  p.č. 603/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra - 
požadovaný pozemek byl vyřazen z převodu  a byl zařazen do pozemkové úpravy pro 
společná zařízení 

4. Sdělení PF ČR k žádosti města o odprodej pozemku  
-  č. 2214 v k.ú. Kladruby u Stříbra - předmětný pozemek byl prodán žadateli dle zák.č.  

                 229/1991 Sb. – rest. nárok má přednost před prodejem navazujícího pozemku, jak to  
                 požadovalo město  

  -  p.p.č. 32/1 a 31/3 – předmětné  pozemky  byly prodány žadateli dle zák.č. 229/1991 Sb.- 
     rest. nárok má přednost před prodejem navazujícího pozemku, jak to požadovalo město 

5. Informaci k nabídce na odprodej objektu „Stavebního dvora v Kladrubech“  - nabídka byla 
vyvěšena od 13.10.2011 do 01.12.2011 - nikdo se nepřihlásil  

6. Informaci k prodeji bytu v Milevské ul. čp. 260, Kladruby  - zájemce přes realitní kancelář p. 
Finová  odstoupila od nabídky  

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

1. Vyřazení inventáře ZŠ Kladruby – školní jídelna ve výši 8.918,30 Kč, kabinet na I. st. ve 
výši 12.653,- Kč a 6.312,- Kč 

2. Vyplacení odměny za II. pololetí 2011 z rozpočtu MŠ Kladruby ředitelce MŠ p. Aleně 
Medové  

3. Uzavření MŠ Kladruby v době vánočních prázdnin, a to od 23.12. do 30.12.2011  
4. Poskytnutí propagačního materiálu města Kladruby Rybářskému kroužku v Kladrubech – 

15 ks tašek, 15 ks samolepek, 15 ks pohledů 
5. Podání návrhu Okresnímu soudu v Tachově na zaplacení dlužné částky nájemného 24.244 

Kč – Vladislava Kratochvílová, nájemce bytu č. 1 v domě čp. 359 v Milevské ulici 
v Kladrubech 

6. Zařazení žádosti manž. Aleny a Antonína Šustrových, Vribce 9  do seznamu žadatelů o byt  
7. Zařazení žádosti manž. Lenky a Jaroslava Andraščíkových, Stříbrská 309, Kladruby  do 

seznamu žadatelů o byt s tím, že je možné nabídnout byt v Milevské ulici  
8. Zařazení žádosti manž. Miroslava a Petry Bebrových, Zadní 124, Kladruby do seznamu 

žadatelů o byt 
9. Zařazení žádosti p. Václava Šišky, Gottliebova 45, Rokycany do seznamu žadatelů o byt 

v DPS v Kladrubech 
10. Přidělení bytu č. 10 v DPS Kladruby – nový nájemce p. Miluše Kallová, Prostiboř 13  
11. Cenovou  nabídku p. Otto Hilfa  na malování společných prostor (chodeb) v DPS 

v Kladrubech za cenu  31.570,-Kč  
12. Vyřazení pohledávky  p. Jany Múčkové ve výši 700,-Kč z účetnictví. Jedná se o pronájem 

NP v čp. 36 v Milevě, který trval 1 měsíc, a to od 1.1.2010 do 31.1.2010 s tím, že prostory 
nebyly skutečně využívány 

13. Termíny konání svateb pro rok 2012  



14. Cenu za umístění reklamy na hřbitově v Kladrubech  - do formátu o velikosti 50x50 cm cena 
500,-Kč/rok 

15. Směrnici města Kladruby č. 1/2011 – Inventarizace majetku a závazků  
16. Směrnici města Kladruby č. 2/2011  - Odpisový plán  

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

1. ZM schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. A 236/PSOV – 2011 uzavřenou mezi 
Plzeňským krajem a městem Kladruby na poskytnutí investiční dotace ve výši 300.000,- Kč 
na akci – Vybudování chodníku v Brodu k dětskému hřišti 

2. ZM schválit Darovací smlouvu č. 20/DS/2011 uzavřenou mezi DSO Stříbrský region a 
městem Kladruby na Studii – Historické a kulturní významné objekty v hodnotě 19.642,- Kč 

3. ZM schválit Darovací smlouvu uzavřenou mezi Kladrubskými lesy, s.r.o. Kladruby (dárce) a 
Základní školou Kladruby (obdarovaný) na poskytnutí finančního daru ve výši 75.000,- Kč na 
nákup nábytku do školní jídelny ZŠ    

4. ZM schválit odkoupení p.p.č. 2078/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 483 m2 od St.statku 
Jeneč  

5. ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a 
Telefónica Czech Republic a.s.  – Kladruby, Okružní 22 RD – podzemní komunikační vedení 
veřejné komunikační sítě – metalické kabely. Jednorázová náhrada 3.338,-Kč + DPH   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zapsal: Irena Löriková Dne: 14.12.2011 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 
 Jaroslav Pospíšil - místostarosta 
       
 


