
 

Zasedání rady města 
 Číslo:    57/2013 
 Datum: 13.03.2013 

Usnesení: 
 
I.     Rada města    b e r e    n a    v ě d o m í   : 
 
        1.   Informaci starostky města z jednání VSOZČ a   p o v ě ř u j e  ji k napsání žádosti o  
              urychlené řešení vodovodního a kanalizačního řadu do části Pozorka 
        2.   Žádost p. Kateřiny Pospíchalové, Kladruby, Zadní 356 o snížení nájemného z důvodu 
              neustálé plísně v bytě s tím, že žádost bude řešena až po vyúčtování topné sezóny 
 
 
II.   Rada města    s c h v a l u j e   : 
 
        1.   Výsledek výběrového řízení na akci - Kladruby, oprava místní komunikace mezi Zadní a  
              Revoluční ulicí, vítězem se stala firma Promonasta s.r.o. Plzeň a uzavření smlouvy o dílo 
        2.   Výsledek výběrového řízení na akci - Kladruby, oprava místní komunikace - Zadní ulice,  
              úsek od čp. 322 k čp. 373, vítězem se stala firma Promonasta s.r.o. Plzeň a uzavření smlouvy  
              o dílo 
        3.   Výsledek výběrového řízení na akci - Kladruby, rekonstrukce chodníku při Husově ulici v  
              úseku od MŠ k ZŠ,  vítězem se stala firma DYBS Plzeň, s.r.o. a uzavření smlouvy o dílo 
        4.   Zakoupení plaket u firmy Adverta CZ s.r.o., Břeclav jako ocenění - " Za přínos pro město                 
              Kladruby" - 5 ks a  "Za obětavou práci v hasičském sboru" - 1 ks, vše v ceně 7.950,- Kč 
        5.   Podání podnětu města Kladruby k omezení jízdy kamionů přes město Kladruby 
        6.   Zařazení žádosti p. Kateřiny Pospíchalové, Kladruby 356 do seznamu o přidělení bytu 
 
 
III. Rada města    n e s c h v a l u j e   : 
 
       1.   Žádost TJ Sokol Kladruby o povolení pokácení stromu v areálu kurtů s tím, že rada města si je  
             vědoma problematické lokality, ve které strom stojí, ale vzhledem k příkladnému habitusu  
             stromu a době, kterou strom v tomto místě stojí bez arboristického zásahu, nepovoluje jeho  
             pokácení  
 
 
IV. Rada města    d o p o r u č u j e   : 
 
       1.   ZM schválit Rozpočtové opatření města Kladruby č. 1/2013 
       2.   ZM schválit Rozpočtový výhled města Kladruby na rok 2013 - 2017 
       3.   ZM schválit podání žádosti na KÚ PK o dotaci na Kladrubské léto 2013 a Divadelní rok 2013 
       4.   ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 1/2013 - Požární řád města Kladruby 
       5.   ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a RWE  
             GasNet, s.r.o.  k pozemkům Okružní ulice Kladruby – právo zřídit a provozovat plynárenské  
             zařízení, právo vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a              
             provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
       6.   ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a firmou  
             Freitag Utility Construction s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9 na zřízení a provozování  
             fotovoltaické elektrárny na střeše budovy čp. 297 v Kladrubech (mateřská škola)  na p.č.  
             398/1. Cena věcného břemene činí 1.000,-Kč/instalovaný kW/1rok 
       7.   ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a firmou   
             Freitag Project Development s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9 na zřízení a provozování  
             fotovoltaické elektrárny na střeše budovy čp. 297 v Kladrubech (mateřská škola)  na p.č.   
             398/1. Cena věcného břemene činí 1.000,-Kč/instalovaný kW/1rok 



       8.   ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a firmou  
             Europecon s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9 na zřízení a provozování fotovoltaické elektrárny  
              na střeše budovy čp. 297 v Kladrubech (mateřská škola)  na p.č. 398/1. Cena věcného  
              břemene činí 1.000,-Kč/instalovaný kW/1rok 
        9.  ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a firmou  
             Solarpark Dřísy s.r.o., Dřísy 12 na zřízení a provozování fotovoltaické elektrárny na střeše  
             budovy čp. 203 v Kladrubech (II. stupeň ZŠ), na st.p.č. 391 o výměře 928 m2.Cena věcného  
              břemene činí 1.000,-Kč/ instalovaný 1kW/1rok 
      10.  ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a firmou  
              Solarpark Opočnice s.r.o., Opočnice 80 na zřízení a provozování fotovoltaické  elektrárny na                 
              střeše budovy čp. 203 v Kladrubech (II. stupeň ZŠ), na st.p.č. 391 o výměře 928 m2. Cena  
              věcného  břemene činí 1.000,-Kč/ instalovaný 1kW/1rok 
      11.  ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a firmou  
              Freitag Utility Construction s.r.o., Podnikatelská 545, Praha na zřízení a provozování  
              fotovoltaické elektrárny na střeše budovy tělocvičny ZŠ v Kladrubech na st.p.č. 392 o  
              výměře 400 m2. Cena věcného břemene činí 1.000,-Kč/ instalovaný 1kW/1rok 
      12.   ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a firmou  
               Freitag Project Development, s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9 na zřízení a  provozování  
               fotovoltaické elektrárny na střeše budovy čp. 359 v Kladrubech (Kladrubské  lesy) na p.č.  
               357 o výměře 333 m2. Cena věcného břemene činí 1.000,-Kč/ instalovaný 1kW/1rok 
      13.   ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a firmou  
              Europecon,  s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9 na zřízení a provozování fotovoltaické  
              elektrárny na střeše budovy čp. 80 v Kladrubech (kulturní dům)  na p.č. 131/1  o výměře 441  
              m2. Cena věcného břemene činí 1.000,-Kč/ instalovaný 1kW/1rok 
      14.  ZM schválit řešení pozemkových úprav Kladruby - konečné znění Plánu společných zařízení 
 
 
 
 
Zasedání přítomni : Mgr. Štěrbová, p. Pospíšil. P. Šmahel, p. Horák, p. Kunešová 
 
 
 
Zapsal: Irena Löriková Dne: 13.3.2013 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 
 Jaroslav Pospíšil - místostarosta 
   
 


