
 

Zasedání rady města 
 Číslo:    34/2016 

 Datum: 20.04.2016 

Usnesení: 

 

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

      1.   Inspekční zprávu  z hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání v MŠ Kladruby 

      2.   Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 : 

            -  Zprávu jednatele o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2015 

      3.   Žádost p. Zdvihalové, Cukrárna Kladruby o povolení umístění reklamní cedule na sloupek před 

            NS s tím, že bude provedeno místní šetření 
 

 

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

     1.   Cenovou nabídku Jana Kuvíka, Třešňová 1290, Stříbro na provedení činnosti technického   

           dozoru při přípravě a realizaci těchto staveb : 

- Vrbice – oprava povrchu komunikace (5.700,- Kč), Oprava plochy před muzeem (9.500,-Kč), 

  Rekonstrukce chodníku u ZŠ ( 24.800,- Kč), Kanalizace Láz, prodloužení stoky A (6.200,-Kč) 

za celkovou cenu 55.902,- Kč vč. DPH a uzavření smlouvy  

     2.   Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/2015 ze dne 20.7.2015 uzavřený mezi městem Kladruby a Janem  

           Kuvíkem, Třešňová 1290, Stříbro na provedení činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby  

          „ZŠ Kladruby – historická budova stavební úpravy objektu“ – navýšení ceny, a to z důvodu, že  

          akce měla být dokončena v loňském roce, ale pokračuje dále do 8/2016 

    3.   Dodatek ke smlouvě za výkon funkce TDI na akci ZŠ Kladruby – Oprava historické budovy  

          uzavřený mezi městem Kladruby a Ing. Ivanem Černým, Na Hraně 52, Plzeň – navýšení ceny o  

          40.000,- Kč 

    4.   Smlouvu o dílo č. 13/2016 uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou D Projekt Plzeň Nedvěd  

          s.r.o. Útušice na zhotovení studie – „Město Kladruby – architektonická studie Náměstí“ za cenu  

          228.811,- Kč vč. DPH 

    5.   Dodání antuky na kurty v Kladrubech   

    6.   Pokácení  dřevin rostoucích mimo les ( 6x jeřabina –do 70 cm) na p.p.č. 1559 v k.ú Tuněchody,  

          žadatel Správa a údržba silnic Stříbro 

    7.   Pokácení  2ks vrby  na p.p.č 1713/7 v k.ú. Láz u Stříbra z důvodu  špatného stavu stromů 

    8.   Cenovou nabídku firmy OberStav Servis s.r.o., Ječná 547/15, Praha na akci – Oprava střech na  

          pile v Kladrubech za cenu 1.148.255,- Kč vč. DPH 

    9.   Cenovou nabídku firmy Promonasta s.r.o., Kralovická 1418/7, Plzeň na akci – Chodník u ZŠ  

          v Kladrubech za cenu 1.597.076,79 bez DPH 

  10.   Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 :  

            a)   Účetní závěrku Kladrubských lesů s.r.o. za rok 2015 

            b)   Převod zisku 2015 ve výši 1.097.863,04 Kč ve prospěch nerozděleného zisku minulých let 

            c)   Výplatu podílu z nerozděleného zisku minulých let ve výši 470.588,- Kč ve prospěch  

                   jediného společníka. Srážková daň ve výši 70.588,- Kč bude odvedena nejpozději do konce 

                   měsíce následujícím po datu konání této VH 

            d)   Převod nerozděleného zisku minulých let ve výši 0,- Kč ve prospěch sociálního fondu           

  11.   Pronájem reklamních tabulí u kláštera za cenu 1000,- Kč za celou tabuli/rok a 500,- Kč za  

          polovinu tabule/rok 

 

 

 

 

 



III. Rada města    n e m á     n á m i t e k   : 
 

         1.   K provedení průzkumného vrtu na p.p.č. 2493/2 a 580/135 v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem  

               zjištění  stavu  podzemních vod společností Zdeněk Štěpán – Vrtané studny, Radomyšl 283,   

               žadatelé Jitka a Jan Pospíchalovi 

         2.   K provedení průzkumného vrtu na p.p.č. 580/8 v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem zjištění     

               stavu podzemních vod společností Zdeněk Štěpán – Vrtané studny, Radomyšl 283, žadatel  

               Vasyl Pitko  

         3.   K provedení průzkumného vrtu na p.p.č. 23 v k.ú. Milevo za účelem zjištění stavu podzemních  

               vod  společností Zdeněk Štěpán – Vrtané studny, Radomyšl 283, žadatelka Jana Zdvořanová,  

               Milevo  

 

 

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

         1.   ZM schválit pronájem p.p.č.  52/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra o celkové výměře 1184 m2 za cenu  

              dle platného sazebníku – 0,50 Kč/m2, žadatelka E. Rypová, Vrbice  

 

 

 

 

Přítomni : Mgr. S.Štěrbová, J.Pospíchal, Mgr. V.Šmahel, M.Tůma, H.Kunešová 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zapsal: Irena Löriková Dne: 20.4.2016 

 

Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 

 Jan Pospíchal - místostarosta 
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