
 

Zasedání rady města 
 Číslo:    32/2012 
 Datum: 07.03.2012 

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

1. Zápis z jednání kontrolního výboru města Kladruby č. 1/12 ze dne 22.2.2012  
2. Výpověď pozemkové nájemní smlouvy uzavřené mezi obcí Skapce a Kladrubskými lesy s.r.o. 

dne 6.1.2003 na lesní pozemky v k.ú. Skapce a Krtín k datu 29.2.2012  
3. Dopis p. Ulrichové, Kladruby 372 ohledně projevu nesouhlasu s okupací Tibetu a vyvěšení 

tibetské vlajky na úřední budově 
 
 
 
II.  Rada města     s c h v a l u j e   : 
 

1. Snížení nájemného v bytech v čp. 209 v Husově ulici v Kladrubech z důvodu vlhkosti a 
plísně v bytech nájemníkům : 
-  Marie Mikešová 

               -  Vlasta Šteinová 
               -  Alena Černá 
               s platností od 1.10.2011 do 30.4.2012 ve výši 15% nájemného 

2. Poskytnutí finančních příspěvků organizacím a spolkům města Kladruby na činnost v roce 
2012 dle návrhu finančního výboru města (příloha č. 1) 

3. Úplatu za vzdělávání v MŠ Kladruby pro školní rok 2012/2013 ve výši 460,- Kč  
4. Poskytnutí propagačního materiálu Gymnáziu Stříbro na pořádání Majálesu ve Stříbře dne 

27.4.2012 -   10 černých knih o Kladrubech a 5 map 
5. Přidělení bytu 1+1 v Zadní ul. čp. 356 v Kladrubech dle stanoveného pořadí : 

-  Tomáš a Veronika Kozákovi 
  -   Petra Krásná, Kostelní 94 

6. Zařazení žádosti p. Zdeňky Liškové, Kladruby, Revoluční 406 o výměnu bytu do seznamu 
žadatelů (z důvodu zdravotního stavu druha p. Václav Soblahovského) 

7. Zařazení žádosti o byt p. Zdeňka Vacka, Stříbro do seznamu žadatelů o byt s tím, že při 
přidělování bytu budou upřednostňování žadatelé z Kladrub 

8. Zařazení žádosti o byt manž. Pechoušových Bor, Borská 550 do seznamu žadatelů o byt 
s tím, že při přidělování bytu budou upřednostňování žadatelé z Kladrub 

9. Zařazení žádosti o výměnu bytu p. Aleny Černé a Františka Oláha, Kladruby, Husova 209 do 
seznamu žadatelů 

10. Zařazení žádosti o byt MVDr. Jany Švestkové, Plzeň do seznamu žadatelů o byt s tím, že při 
přidělování bytu budou upřednostňování žadatelé z Kladrub 

11. Nabídku VaK, a.s.  Karlovy Vary  na zpracování projektu kanalizačních přípojek v Kostelní 
ul. v Kladrubech od čp. 216 k čp. 205 s tím, že RM souhlasí do výše ceny max. 22.500,- Kč 
vč. DPH 

12. Dodatek č. 2 ke smlouvě o převzetí a odstranění odpadu mezi městem Kladruby a Ekodepon 
s.r.o. Černošín – dodatek řeší paušál za provozování sběrného dvora ve výši 8.500,-Kč/ 1 rok 
+ DPH – provozní a mzdové náklady za obsluhu sběrného dvora – neb. odpady 

13. Zpracování aktualizace projektové dokumentace na zateplení budovy MŠ Kladruby 
v souladu s energetickým auditem Ing. Jandoše od Ing. Miroslava Havla, Třemošná za cenu 
42.000,- Kč 

14. Z důvodu vzrůstajících dluhů nájemníků městských bytů na nájemném, požadovat doložení 
výše příjmu žadatele 

 
 



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

1. ZM schválit Dodatek č. 3  ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Kladruby a firmou 
Strabag a.s. na akci Bezbariérové propojení kláštera Kladruby se středem města včetně 
revitalizace veřejného prostranství   

2. ZM schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3060/1/2010 uzavřené mezi městem Kladruby 
a projektovou a inženýrskou a.s. D-Plus Plzeň na akci – Územní plán SÚ Kladruby – změna 
č. 2 (změna času plnění zakázky) 

3. ZM schválit podání žádosti na PF ČR o převod p.p.č. 1975 v k.ú. Láz u Kladrub do 
vlastnictví města  

4. ZM schválit odprodej vlastnického podílu ½ k p.p.č. 185/39 v k.ú.  Kladruby u Stříbra 
manželům Milanu a Jiřině Segíňovým, Sadová 290, Kladruby za cenu 50,-Kč/1 m2  (celkem 
111 m2)  

 
 

 
Zasedání přítomni : Mgr. Štěrbová, p. Pospíšil. P. Šmahel, p. Horák, p. Kunešová 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Irena Löriková Dne: 7.3.2012 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 
 Jaroslav Pospíšil - místostarosta 
       
 


