
 

Zasedání rady města 
 Číslo:    61/2013 
 Datum: 15.05.2013 

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

1. Oznámení p. Radka Lehečky, Stříbrská ul., Kladruby o provedení zkušebního vrtu na 
pozemku p.p.č. 23 v k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, že pokud bude zdroj vody využíván ať jako 
užitková voda,  je nutné toto dořešit s odborem životního prostředí MěÚ Stříbro – příslušné 
povolení.  

2. Oznámení p. Václav Čepičana, Zahradní 282, Kladruby o provedení zkušebního vrtu na 
pozemku 185/24 v k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, že pokud bude zdroj vody využíván ať jako 
užitková voda, je nutné toto dořešit s odborem životního prostředí MěÚ Stříbro – příslušné 
povolení.  

3. Ohlášení p. Emila Janči, Zahradní 272, Kladruby, o provedení průzkumného vrtu na p.p.č. 
149/2 v k.ú. Pozorka u Kladrub s tím, že pokud bude zdroj vody využíván ať jako užitková 
voda, je nutné toto dořešit s odborem životního prostředí MěÚ Stříbro – příslušné povolení 

4. Nabídku firmy IP izolace Polná na zateplení půdy MěÚ  foukanou minerální vatou v ceně 
83.105,- bez  DPH a  p o ž a d u j e   vypracování další nabídky jinou technologií 

 
 
II.  Rada města    s c h v a l u j e    : 
 
      1.   Prodloužení dohody o využití části střechy domu čp. 194 v Kladrubech uzavřené mezi  
            městem Kladruby a manž. Jaroslavem a Větou Winklerovými, za účelem umístění  
            vysílače internetu společností Internethome s.r.o. pro provoz infokiosku. Zařízení  
            umístěné na střeše domu čp.194,  prodloužení smlouvy od 1.6.2013 do 31.5.2014 
      2.   Zařazení žádosti p. Gisely Kováčové, TP Brod u Stříbra 62, nyní Mánesova 567, Stříbro  
            o přidělení bytu v Kladrubech 
      3.   Poskytnutí finančního příspěvku na ceny ve výši 3.000,- Mysliveckému sdružení Výrov na  
            pořádání dětského dne v Brodu, který se bude konat 25.5.2013 
      4.   Zhotovení a umístění kuchyňské linky na ubytovnu v čp. 80 v Kladrubech za cenu  
            37.367,- Kč bez DPH – zhotoví firma ZIKOSTAV Kladruby 
      5.   Zhotovení 15 ks cedulí PVC - naučná stezka, za cenu - 900,- Kč/1 ks včetně DPH, celkem  
            13.500,- Kč. Dodavatel - p. Petr Pince, Kladruby 
      6.   Zakoupení vlhkoměrů do bytů v domě čp. 355 + 356 v Zadní ulici v Kladrubech,  z důvodu  
            plísně v bytech a neustálých stížností.- počet bytů - 14 
      7.   Navýšení nájemného Kladrubským lesům s.r.o. za pronájem kanceláře a pilnice o 20% za rok 
      8.   Pronájem části střechy na budově čp. 372 v Kladrubech (DPS) firmě AgNET - Jiří Šperl,  
            Stříbro za účelem zkvalitnění telekomunikačních služeb v Kladrubech za nájemné 6.000,- Kč/  
            1 rok bez DPH 
 
 
III. Rada města    n e s c h v a l u j e    : 
 
       1.  Žádost p. Aleny Brestovanské, Revoluční 80, Kladruby o snížení platby nájmu a o vrácení  
            kauce za pronájem restaurace U Koruny z důvodu pozdních splátek nájmu nájemkyní 
       2.  Návrh změny územního plánu města Kladruby od p. Karla Špringla, Milevská 321, Kladruby  
            týkající se  zajištění přístupu do zahrad rodinných domů v Revoluční ulici v Kladrubech z   
            důvodu, že o věci bylo již jednou jednáno, a podmínky a nabídka p. Špringla se nezměnila 
       3.  Žádost p. Pospíchalové, Kladruby, Zadní 356 o snížení nájemného z důvodu neustálé plísně v  
            bytě 
       4.  Nabídku firmy IP izolace Polná na zateplení půdy staré budovy ZŠ  foukanou minerální vatou                     



            z důvodu vysokých nákladů  (193.911,- Kč bez  DPH) 
 

 
IV. Rada města    d o p o r u č u j e    : 
 
       1.  ZM schválit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se  
            zřízením stavby mezi městem Kladruby a obcí Benešovice. Jedná se o trasu  
            připravovaného vodovodního přivaděče z Vrbice o obce Benešovice, kdy stavbou  
            budou dotčeny pozemky ve vlastnictví města 

- a)  smlouva na p.p.č. 1999/2 v k.ú. Láz u Kladrub 
- b)  smlouva na p.p.č. 2584/2 v k.ú. Benešovice 

       2.  ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 22/2 v k.ú. Milevo o výměře 294 m2 za účelem  
             umístění mobilní buňky, p. Otto Šavelovi, Kruhová 1251, Stříbro 
        3.  ZM schválit pronájem části pozemku p.p.č. 185/11 v k.ú. Kladruby u Stříbra (vedle  RD čp.  
             268 v Zahradní ul. v Kladrubech), p. Jaroslavě Brabcové, Kladruby, Hřbitovní 304       
 

 
 
Zasedání přítomni : Mgr. Štěrbová, p. Pospíšil. P. Šmahel, p. Horák, p. Kunešová 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Zapsal: Irena Löriková Dne: 15.5.2013 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 
 Jaroslav Pospíšil - místostarosta 
   
 


