
Zasedání rady města  

 

 Číslo:             8/2019 

 Datum:          23.01.2019  

 

 

Usnesení:  

 

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

 

1. Žádost pí. E. R., Vrbice u Stříbra, o rekonstrukci objektu knihovny č.p. 19 ve Vrbici u Stříbra. 
Tento požadavek bude řešen na nejbližším výjezdním zasedání rady města 

2. Pozvánku p. M. H. na setkání obcí Kladruby a příbuzných názvů, které se koná 15.5.2019 
v obci Kladeruby nad Oslavou v kraji Vysočina 

3. Zápis č. 01/19 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby, konaného dne 9.1.2019 
4. Pozvánku Honebního společenstva Kladruby – část Vrbice na jednání valné hromady, která se 

bude konat 14. února 2019 v 16:30 hod 
 

 

Rada města   s c h v a l u j e :  

 

1. Žádost Národopisného spolku o úhradu nákladů spojených s Masopustem do výše 2000,- Kč 
2. Schválení nabídky p. K. J. na kácení 3 ks bříz v Sadové ulici v Kladrubech v ceně 7556,- Kč 

s DPH 
3. Potvrzení referenčního listu firmě NDCON s.r.o., která zpracovala projekt „Technická a 

dopravní infrastruktura lokalita Kladruby západ – II. etapa“ 
4. Předloženou kalkulaci projekční a inženýrské činnosti na akci „Kladruby, ulice Kostelní“ 

zpracovanou Ing. M. P., Plzeň, za cenu 94 280,- Kč bez DPH a následnou objednávku této 
služby 

5. Předloženou kalkulaci projekční a inženýrské činnosti na akci „Chodník pro pěší Brod u 
Stříbra“ zpracovanou Ing. M. P., Plzeň, za cenu 37 120,- Kč bez DPH a následnou objednávku 
této služby 

6. Dodatek č. 3 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu č. 819 mezi firmou 
EKODEPON s. r. o. Lažany 36, Černošín a městem Kladruby 

7. Nabídku a následné objednání měření účinnosti 3 ks kotlů (dle vyhlášky č. 194/2013 Sb.) v MŠ 
Kladruby od pana Ing. M. J., za cenu 6000,- Kč + DPH  

8. Přidělení bytu 1+1 v přízemí domu čp. 406 v Revoluční, Kladruby v tomto pořadí:  
a) Manželé B., Kladruby (nyní byt 1+1)  
b) J. Ch., Kladruby 
c) M. B., Kladruby 

9. V případě zájmu manželů B., bude jejich uvolněný byt 1+1 nabídnut panu J. L., Kladruby (nyní 
byt 1+0). Pokud i v tomto případě dojde k dohodě, uvolněný byt 1+0 v č.p. 36 bude nabídnut 
p. F. P., nyní Husova č.p. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rada města  n e s c h v a l u j e :  

 

1. Nabídku firmy WEBHOUSE, s. r. o. Brněnská 602/26, Jihlava na tvorbu a provozování 
webových stránek pro město Kladruby ze dne 22.1.2019 

2. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a společností NDCON s.r.o. ohledně 
provedení výkonu autorského dozoru (AD) na akci „Technická a dopravní infrastruktura 
lokalita Kladruby západ – II. etapa“ RM požaduje úpravu smlouvy o vypuštění bodů 1.4, 1.5, 
1.6 z článku III.  
 

 

Rada města   d o p o r u č u j e :   

 

1. ZM schválit plán činnosti Kontrolního výboru města Kladruby na období listopad 2018 – 
prosinec 2019 

2. ZM schválit odprodej pozemků p.p.č. 580/159 a 582/72 v k.ú. Kladruby u Stříbra p. J. Ř., 
Kladruby o celkové výměře 60 m2 dle geometrického plánu 823-503/2018 za cenu 72,-Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem nemovitost (cena GP + správní poplatky)  

3. ZM schválit bezúplatný převod automobilu AVIA 30 SPZ TC 29 – 80 obci Trpísty pro potřeby 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Trpísty 
 
 

 

Rada města   p o v ě ř u j e   :  

 

1. Místostarostu Matěje Havránka účastí na jednání valné hromady Honebního společenstva 
Kladruby – část Vrbice dne 14. února 2019 od 16:30 hod 

 

 

 

 

Zapsala:  Kateřina Hlinková dne 23.01.2019 
 
Ověřili:  Hana Floriánová – starostka města 
              Matěj Havránek – místostarosta  

 

 


