Zasedání rady města
Číslo:
Datum:

80/2018
15.8.2018

Usnesení:
I.

Rada města b e r e

na vědomí :

1. Odstoupení p. Z. Sláby, Kladruby od záměru odkoupení p.p.č 2493/13 v k.ú. Kladruby u Stříbra,
lokalita Kladruby – západ II. etapa
2. Odstoupení manž. Soukupových, Kladruby od záměru odkoupení pozemku č. 55 v lokalitě Kladrubyzápad II. etapa
3. Odstoupení manž. Andraščíkových, Kladruby od záměru odkoupení pozemku č. 24 v lokalitě
Kladruby- západ II. etapa
4. Odstoupení H. Pendlové , Stříbro od záměru odkupu pozemku č. 44- Kladruby – lokalita západ
5. Odstoupení Ing. I. Bojdové, Stříbro od záměru odkoupení pozemku č. 35 v lokalitě Kladruby- západ
II. etapa
6. Žádost o pronájem pozemků p.p.č. 2442 a 2440 v k.ú. Kladruby u Stříbra p. P.Jamriškovi a P.Jozovi,
Kladruby
7. Žádost sl. N. Rapavé , Stříbro a p. T. Oláha , Zhoř o odprodej pozemku určeného k výstavbě RD
- lokalita Kladruby- západ II. etapa
8. Žádost manželů T. a I. Poláčkových, Stříbro o odprodej pozemku č.55 určeného k výstavbě RD lokalita Kladruby- západ
9. Žádost p. J. Nedvěda, Milevo 41, Stříbro o odprodej pozemku určeného k výstavbě RD - lokalita
Kladruby- západ II. etapa
10. Žádost manželů T. a J. Kaslových , Kladruby o odprodej pozemku č.54,55, 23, 24 určeného
k výstavbě RD - lokalita Kladruby- západ
11. Žádost p. J. Říhy o koupi pozemku p.p.č. 466/18 v k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, že bude
provedeno místní šetření, jelikož uvedený pozemek není po pozemkových úpravách v evidenci
12. Záměr pachtu p.p.č. 1442/11 a 1442/13 o celkové výměře 96103 m2 v k.ú Brod u Stříbra

II. Rada města s c h v a l u j e :
1. Vybavení hřiště v Revoluční ulici v Kladrubech od firmy Tewiko systems Liberec v ceně 327.509,- Kč vč.
DPH
2. Doplnění hřiště v Lázu o šestibokou prolézačku od firmy Hřiště hrou s.r.o. Turnov za cenu 86.343,- Kč vč.
DPH
3. Cenovou nabídku Ing. Evy Záhořové, Stříbro za projektovou dokumentaci na akci Husova 6, Kladruby –
Stavební úpravy I.etapa ve výši 99.800,- Kč
4. Cenovou nabídku Ing. Evy Záhořové, Stříbro za projektovou dokumentaci na akci MÚ Kladruby –
Stavební úpravy ve výši 68.500,- Kč
5. Uzavření darovací smlouvy mezi městem Kladruby a obcí Kostelec na zajištění pochodu Kladrubská
desítka – Kostelecká míle dne 28.9.2018 ve výši 3000,- Kč
6. Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a firmou Otto Hilf – malířské práce, Stříbro na akci –
Opravy DPS Kladruby – malování fasády, nátěr palubek v ceně 555.000,- Kč bez DPH
7. Cenovou nabídku firmy Strabag Plzeň na opravu chodníku v Zahradní ulici ve výši 102.377,51 Kč vč. DPH
8. Navýšení ceny za doplnění projektu dle skutečného provedení na akci – Přestavba objektu školních dílen
na sportovní zařízení Kladruby, ve výši 9.880,- Kč, projektant Ing. Marcel Coufal, Břetislav
9. Poskytnutí příspěvku Rybářskému spolku v Lázu ve výši 3000,- Kč na pořádání akcí pro děti (den dětí,
ukončení prázdnin)
10. Poskytnutí příspěvku ve výši 4000,- Kč na ceny na běžecký závod Kladrubská pětka konaný dne 16.9.2018
11. Poskytnutí propagačního materiálu :
- SDH Kladruby na konání soutěže Kladrubská studna -20x kniha Pověsti + propagační materiály
- Fotbalovému oddílu na pouťový turnaj – 15x kniha Pověsti + propagační materiály

12. Zařazení žádostí o přidělení bytu do seznamu žadatelů :
- J.Vítámvás, Kladruby
- M. Zámek, Kladruby
13. Zařazení žádostí o přidělení bytu v DPS do seznamu žadatelů :
- manželé Schaferovi, Kladruby
- J. Csabová, Ostrov
14. Uzavření „ Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě - VTL Plynovod
DN1400, RU Kateřinský potok – RU Přimda“ v k.ú. Benešovice na p.p.č. 2148/26, 2148/4 a 2541/12 za
cenu 20240,- Kč bez DPH
15. Záměr pronájmu p.p.č. 34 v k.ú. Milevo
16. Žádost p. M. Tesárka o pokácení a odkup 1 ks stromu třešně za cenu dle platného sazebníku
17. Žádost společnosti AgNET , J. Šperl, Stříbro o vyjádření ke stavbě optické sítě s názvem „ Systém
kabelových chrániček – Kladruby“ a uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě za cenu 10,- Kč / m2 bez DPH
18. Žádost p. Ing. J. Zíky, Stříbro o povolení umístění schránky České pošty na p,.p.č. 1517/2 v k.ú.
Kladruby u Stříbra dle předložené situace
19. Žádost H. Kostincové, Kladruby o ukončení nájemní pozemkové smlouvy dohodou k 31.08.2018 a
přenechání pozemku p. K. Hlinkové , Kladruby
20. Žádost K. Hlinkové, Kladruby o ukončení nájemní pozemkové smlouvy dohodou k 31.08.2018 a
přenechání pozemku p. V. Kunzové, Kladruby, a to po ústním projednání s p. Kunzovou
21. Nákup basketbalových košů do tělocvičny ZŠ do ceny 40.500,- Kč

III. Rada města n e m á n á m i t e k :
1. K předložené PD pro potřeby územního rozhodnutí a stavebního povolení „Výstavba výrobní a
skladové haly C, k.ú. Ostrov u Stříbra“, investor Accolade CY XXXII, s.r.o., Praha 8
2. K předložené PD pro potřeby územního rozhodnutí a stavebního povolení „Výstavba výrobní a
skladové haly F, etapa I (F1) a II ( F2), k.ú. Ostrov u Stříbra“, investor Accolade III, s.r.o., Sokolovská
394/17, Praha 8
3. K předložené PD pro potřeby stavebního řízení „ Dopravní napojení zóny 06, Etapa II a retenční
nádrž k.ú. Ostrov u Stříbra“ , investor Accolade XXV, s.r.o., Sokolovská 394/17, Praha 8

IV. Rada města d o p o r u č u j e :
1. ZM schválit úhradu splátek dluhu na nájemném za byt v čp. 403 v Kladrubech ve výši 1000,-Kč/měsíc
(splatnost dluhu 30 měsíců), celkový dluh 29.218,- Kč
2. ZM schválit bezúplatný převod majetku dle zákona č. 92/1991 Sb. v k.ú. Kladruby u Stříbra p.p.č.
202/ 43 od SPÚ, Husická 1024/11a, Praha 3
3. ZM schválit Smlouvu o smlouvě budoucí kupní - Kladruby - lokalita západ II etapa :
- Manželé V. Křenová a V. Křen, Starý Plzenec, pozemek č. 26, p.p.č. 2493/30 , 960 m2
- G. Balounová, Stříbro, pozemek č. 46, p.p.č. 2493/17, 866 m2
- P. Kotrlík, Kladruby, pozemek č. 47, p.p.č. 2493/18, 935 m2
- BBS partner s.r.o., pozemek č. 52, p.p.č.2493/23, 1010 m2
- BBS partner s.r.o., pozemek č. 27, p.p.č.2493/31, 961 m2
- BBS partner s.r.o., pozemek č. 33, p.p.č.580/151 a 580/148, 877 m2
- BBS partner s.r.o., pozemek č. 34, p.p.č.580/150 a 580/147, 938 m2
- Manželé I. Kunzová a R. Kunz, Kladruby, pozemek č.38, p.p.č. 2493/7, 660 m2
- Manželé M. Majerníková a L. Majerník, Zhoř, pozemek č.50, p.p.č.2493/21, 1451 m2
- M. Koníček, Stříbro, pozemek č. 25, p.p.č.2493/29, 1035 m2
- J. Baňas, Stříbro, pozemek č. 48, p.p.č.2493/19, 985 m2
- R. Daniel, Stříbro, pozemek č. 37, p.p.č.2493/8, 660 m2
- J. Lörik, Kladruby a B. Váchová, Záchlumí, pozemek č. 41, p.p.č.2493/12, 726 m2

4. ZM schválit uzavření dohody o znání dluhu za ukončenou pachtovní smlouvu č.2/2015 na částku
31.370,50 Kč formou měsíčních splátek 1000,- Kč vždy k 20. dni v měsíci uzavřenou mezi městem
Kladruby a T. Pxxxxxx

V. Rada města n e d o p o r u č u j e :
1. Odprodej p.p.č. 2008 a části p.p.č. 2007 v k.ú. Milevo p. T. Jašovi, Kladruby z důvodu, že město
vodní plochy neodprodává a v blízkosti má stavební záměr

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jan Pospíchal - místostarosta

Dne: 15.8.2018

