
 

Zasedání zastupitelstva města 
 Číslo:    20/2009 
 Datum: 29.04.2009 

Usnesení: 
 
 
I.      Zastupitelstvo města  projednalo a    s c h v á l i l o   : 
 

1. Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 5.3.2009 
2. Program dnešního zasedání ZM 
3. Návrhovou komisi v tomto složení :  Emil Janča, Jiří Kasal, Ing. Martin Čechura 
4. Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM :  Štěpánka Pospíšilová, Jiří Pánek 
5. Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení (příloha č.1) 
6. Podmínky pro přidělení bytů v Revoluční ulici v Kladrubech (příloha č. 2) 
7. Odkoupení p.p.č. 2063/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 1655 m2 od Státního statku 

Jeneč – jedná se o přístupovou komunikaci od pošty směrem k p. Havránkové a dalším 
pozemkům - předběžná cena dle znal. posudku z roku 2007 - 70.072,-Kč 

8. Odprodej pozemků manž. Pirnerovým, bytem  Baarova 7, Plzeň a to dle skutečného 
zaměření hranic (dle usnesení ZM ze dne 29.05.2008) předmět prodeje:  -  p.p.č. 1582/3 o 
výměře 20 m2  (vytvořena GP č. 151-496/20),  p.p.č. 1506/39 o výměře 74 m2 (vytvořena 
GP  -„- ), p.p.č. 1476/5 o výměře 95 m2. Cena 200,-Kč/  1m2, cena celkem   37.800,-Kč 
(celkem 189 m2)  + náklady spojené s prodejem – GP  7.259,-Kč + 500,-Kč vklad do KN  

9. Zahrnutí uvedených změn do ÚP města Kladruby : 
a) - areál zdraví - nyní plochy veřejného vybavení – pro získání pozemků bezúplatným  
       převodem od PF  ČR nutno změnit na rekreační plochy (odpočinková zeleň)  
b) - žádost manželů Lehečkových, Kladruby, o změnu využití p.p.č. 23 v k.ú. Kladruby ze    
      stávající zahrady na pozemek určený k výstavbě rodinného domu 

10. Konečné úpravy řešení  rekonstrukce budovy kina – čp. 90 v Kladrubech dle dispoziční 
studie – u I. nadzemního podlaží bude použita varianta č. 1 s alternativou 3, u II. 
nadzemního podlaží varianta č. 1 s doplněním připomínek vzešlých z jednání s občany tj. 
přepažení kostymérny, zvětšení pódia, místo pro osvětlovače a řešení sedaček v hledišti 
terasovitým způsobem  

11. Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Klášter 
Kladruby – živá kultura“ uzavíranou mezi  městem Kladruby a NPÚ Plzeň 

12. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 13/2007 ze dne 24.9.2007 uzavřené mezi městem Kladruby a 
firmou Stafiko stav s.r.o. Domažlice a Stafiko tech s.r.o.Domažlice na akci – Výstavba 4x8 
b.j. v Kladrubech. Dodatek se týká rozšíření předmětu díla (výměna obrubníků, konečný 
soupis víceprací k 30.4.2009, konečný soupis méněprací k 30.4.2009, změna materiálu na 
přístřešku popelnic, odpočet neprováděných sanací komunikací) a ceny díla – celkem 
43.862.555,- Kč vč. DPH z původní ceny 45.098.694,- Kč 

13. Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace č. 02-04-09/2009 na akci – 
Projektová dokumentace realizace zlepšení hospodaření s energií v objektu Mateřské školy 
v Kladrubech uzavíranou mezi městem Kladruby a Ing. Miroslavem Havlem, Třemošná, 
Sklárenská 659 za cenu 105.910,- Kč vč. DP 

14. Záměr rady města na stěhování pobočky České  pošty ze Stříbrské ulice na nám. Republiky 
do budovy městského úřadu 

15. Bezplatnou zápůjčku pozemku p.p.č. 1962, 1963 a 1964 v k.ú. Milevo Občanskému sdružení 
Léto Milevo o.s. za účelem konání letních táborů, a to pouze za údržbu pozemku 

16. Výsledek nabídkového řízení a prodej - obálkové metody na prodej travního traktoru zn.      
       Al-co Concord. (počet nabídek 1, odřekli 2). Traktor prodán za cenu odhadu 17.800,- Kč  p.  
       Petru Česákovi, bytem Rochlov 
17. Smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a Římskokatalickou církví, farností Kladruby o 

bezúplatném nájmu vstupní místnosti kostela sv. Jakuba v Kladrubech za účelem 
vybudování expozice o městě Kladruby 



18. Cenovou nabídku firmy Miroslav Kuchár, Kostelec 25 na opravu omítek ve vstupní 
místnosti kostela sv. Jakuba v Kladrubech ve výši 33.200,- Kč bez DPH. Místnost bude 
opravena z důvodu vybudování expozice o městě Kladruby 

19. Postup pro vyřešení demolice objektu čp. 68 v Revoluční ulici v Kladrubech ve vlastnictví p. 
Vladimíra Šebesty s tím, že za vyklizení objektu a souhlas s demolicí bude jako náhrada 
poskytnut pozemek pro výstavbu RD v lokalitě Kladruby-západ, do maximální výměry 800 
m2. V případě, že lokalita Kladruby-západ nebude zasíťována do 5 let, bude p. Šebestovi 
vyplacena částka odpovídající znaleckému posudku přiděleného pozemku. Uživateli domu, 
který není vlastníkem, bude poskytnut byt. V případě, že p. Šebesta na přiděleném pozemku 
do 5 let nezkolauduje stavbu, pozemek vrátí městu a bude mu vyplacena částka odpovídající 
ceně  stanovené znaleckým posudkem za přidělený pozemek. 

 
 
 
 
II.   Zastupitelstvo města  u k l á d á   : 
 
 
       3/2009   Starostce města 
 
                     - prověřit a doložit skutečnosti v ZŠ, které vedly k překročení rozpočtu na el.energii  
                       ve výši 55.000,- Kč a zjistit, jaký dopad na toto překročení měla změna distributora 
                       el. energie. Dále doložit rozklad překročení rozpočtované částky u služeb ve výši 
                       32.000,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:  Irena Löriková Dne: 29.4.2009 
 
Ověřili: Štěpánka Pospíšilová 
 Jiří Pánek 
 Mgr. Svatava Štěrbová 
 


