
 

Zasedání rady města 
 Číslo:    78/2014 
 Datum: 26.02.2014 

Usnesení: 
 
I.    Rada města     b e r e     n a     v ě d o m í   : 
 
       1.   Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2013 - nebyly zjištěny   
             chyby a nedostatky 
       2.   Dopis P.Šimka, Kladruby rekapitulující činnost kladrubské posilovny a návrh na její  
             přemístění 
       3.   Kalkulace p. Růžičky, Stříbro na rozšíření STA - bytové domy Kladruby, Revoluční ulice 

a požaduje ještě vypracování  konkurenční nabídky  
       4.  Zprávu ředitelky ZŠ Kladruby o vyjádření k Finanční kontrole hospodaření ZŠ Kladruby ze  
            dne 18.10.2013.  
 
 
 
II.  Rada města     s c h v a l u j e   : 
 
       1.   Zařazení žádosti manž. Stanislava a Jaroslavy Muláčkových, Zhoř 15 o přidělení bytu v DPS  
             do seznamu žadatelů  
       2.   Uzavření dodatku č. 1/2014  ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji  
             na zajištění dopravní obslužnosti uzavřený mezi městem Kladruby a Plzeňským krajem.                
             Příspěvek města ve výši 93.720,-Kč  
       3.   Ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy o pronájmu části p.č. 1964/1 v k.ú. Kladruby  
             u Stříbra uzavřenou mezi p. Silvií Kinštovou a městem Kladruby a to dohodou k 31.12.2013 –  
             dle uvedení v žádosti  
       4.   Uzavření pozemkové nájemní smlouvy (pacht) mezi městem Kladruby a  manželi Josefem a  
             Kateřinou Jamriškovými, Kladruby, Zadní 356 o pronájmu části p.č. 1964/1 v k.ú. Kladruby u  
             Stříbra, zahr. č. 1.  Stejné podmínky jako dosavadní nájemce – roční nájemné 125,-Kč,  
             platnost smlouvy do 31.12.2016  
       5.  Objednání vyhotovení GP na I. etapu pro výstavbu RD Kladruby – lokalita západ nejlevnější  
             nabídce, tzn. Radek Petrášek, zeměměřičská činnost Bor, nabídková cena 52.900,- Kč bez   
             DPH (další nabídky 56.100,- Kč a 59.500,- Kč bez DPH) 
       6.   Uzavření dohody mezi městem Kladruby a p. Jiřinou Ženíškovou o ukončení platnosti  
             smlouvy o nájmu nebyt. prostoru – prodejny v DPS, a to k datu 28.02.2014 
       7.  Opravy a malování v KD Kladruby firmou Otto Hilf, Stříbro za cenu 57.922 Kč vč. DPH (sál,  
             schodiště, fasáda) 
       8.  Opravu bytu č. 5 v domě čp. 36 v Kladrubech – nová malba 5.910 Kč, lina v celém bytě  
             – 32.034 Kč, kuchyňská linka do 12.000 Kč. Celkem  předpokládaná cena oprav a vybavení -  
            50.000,- Kč 
       9.  Poskytnutí propagačního materiálu pro vítěze Maglajz Boulder Cup – „Velká cena města  
            Kladruby“ -   24 ekotašek, 24 propisovaček, 24 pohledů kláštera, 24 pohledů Kladrub, 
            +  materiály zdarma 
    10.  Směrnici pro přebírání, evidenci, vydávání a další nakládání s nálezy  
    11.  Úplatu za vzdělávání v MŠ Kladruby na školní rok 2014/2015 ve výši 500,- Kč 
    12.  Výměnu vany v bytě č. 4 v čp. 36 v Kladrubech 
    13.  Provedení oprav a bílení čekárny a ordinace MUDr. Střeštíkové  
     14.  Cenovou nabídku Ing. Antonína Kinkala, Svinná na vypracování dokumentace ke stanovení  
            místní úpravy dopravního značení v souvislosti s omezením zatížitelnosti mostu č. 193-022 ve  
            výši 28.000,- Kč 
    15.  Cenovou nabídku Ing. Antonína Kinkala, Svinná na vypracování dokumentace ke stanovení  
            místní úpravy - informační panel pro měření rychlosti ve výši 3.500,- Kč 



    16.  Pokácení lípy u kabin volejbalových kurtů z důvodu poškozování objektu kabin výkyvem  
            stromu 
    17.  Cenovou nabídku firmy Kácení rizikových stromů Skviřín na pokácení lípy u volejbalových  
            kurtů a smrku ve Hřbitovní ulici za cenu 5.000,- Kč + DPH 
    18.  Cenovou nabídku firmy P-D-M Gasservis s.r.o.  Mariánské Lázně na montáž hydroluxů  
            v kotelně ZŠ Kladruby za cenu 22.968,- Kč bez DPH 
    19.  Žádost Josefa Buriana, Kladruby na odprodej parcely v obci Brod u Stříbra pro výstavbu  
            rodinného domu s tím, že v místě bude proveden geologický průzkum pro vhodnost oblasti pro  
            výstavbu 
    20.  Nabídku firmy Gekon s.r.o. Plzeň na geologický průzkum lokality pro výstavbu rodinných  
           domů za cenu 27.800,- Kč bez DPH 
    21.  Pokácení ovocných stromů v areálu MŠ Kladruby 
    22.  Návrh smlouvy o dílo na zpracování projektu rekonstrukce objektu bývalých dílen Ing.  
           Marcelem Coufalem, Stříbro za cenu 39.900,- Kč vč. DPH 
 
 
III. Rada města     d o p o r u č u j e   : 
 
       1.   ZM schválit poskytnutí sponzorských darů na Učitelský ples ZŠ Kladruby 2014 dle            
             předloženého seznamu 
       2.   ZM schválit odprodej soustruhu z objektu školních dílen formou obálkové soutěže na základě  
             žádosti p. Bohuslava Pírky, Kladruby 
       3.   ZM schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a  
             RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí n/Labem na pozemek č. 240/1 v k.ú.  
             Pozorka u Kladrub, úplata za věcné břemeno 1.000,- Kč 
 
 
IV. Rada města     n e d o p o r u č u j e   : 
 
     1.   ZM schválit odprodej části p.p.č. 83/1 v k.ú. Láz u Kladrub žadatelce  p. Aleně Horákové,  
           Vysočany 41, Bor s tím, že RM doporučuje pouze pronájem uvedeného pozemku 
 
 
 

Přítomni:   Mgr. S. Štěrbová, p. H. Kunešová, p. V. Horák, Mgr. V. Šmahel, p. J. Pospíšil 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Zapsal: Irena Löriková Dne: 26.2.2014 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 
 Jaroslav Pospíšil - místostarosta 
   
 


