
Zasedání rady města  

 Číslo:             12/2019 

 Datum:          20.03.2019  

 

Usnesení:  

 

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

 

1. Sdělení Státního pozemkového úřadu, T. G. Masaryka 1326, Tachov 34901, že nebude u nově 
nabytých pozemků členem Honebního společenstva v k.ú. Brod u Stříbra. Dle rozhodnutí PÚ 
č.j. SPÚ 511042/2018  

2. Sdělení komise Národního památkového ústavu o zařazení akce obnovy kulturní památky – 
Plzeňský kraj, okr. Tachov, Kladruby, Kladruby u Stříbra, Husova ulice č.p. 6, městský dům – 
bývalý špitál, do Havarijního programu Ministerstva kultury 2019 a doporučení poskytnutí 
příspěvku do výše 240 tis. Kč 

3. Žádost P. P., Kladruby o zařazení p.p.č. 2537 a p.p.č. 2538/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra do 
územního plánu 

4. Oznámení Aleny Medové, ředitelky Mateřské školy v Kladrubech, o odstoupení z funkce ke 
dni 31.08.2019 

5. Přenechání 1 ks sběrné nádoby na vyřazené textilie a obuv od firmy H. B. TEXTILIE s.r.o., Polní 
458, Zbůch 330 22. Nádoba je dána do vlastnictví města bezplatně s platností od 28.02.2019 

6. Vyjádření Mgr. Jiřího Maška, PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o. k problematice úhrady za 
odběr el. energie a plynu v roce 2016 a 2017 městem Kladruby a v roce 2016, 2017, 2018, 
2019 ZŠ Kladruby od firmy Energie Pro s.r.o. 

7. Zápis č. 3/2019 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného dne 27.02.2019 
8. Zprávu o vztazích podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech, ve znění pozdějších předpisů  
9. Stanovisko SÚSPK ohledně dotazu města Kladruby na opravu komunikací číslo II/193 a II/203 

– průtah městem Kladruby 
 

 
Rada města   s c h v a l u j e :  

 

1. Provozní řád sportovního areálu v Kladrubech – IN LINE dráha  
2. Cenovou nabídku na opravu chodníku Zahradní a následné objednání od firmy STRABAG a.s., 

Parková 1205/11, Plzeň 326 00 za cenu 279.798,11 Kč bez DPH 
3. Cenovou nabídku na opravu MK Brod a následné objednání od firmy STRABAG a.s., Parková 

1205/11, Plzeň 326 00 za cenu 235.142,72 Kč bez DPH 
4. Zveřejnění záměru prodloužení platností pozemkových nájemních smluv a pachtů 

k pozemkům dle přílohy 
5. Žádost H. Z., Kladruby o vydání povolení k užívání veřejného prostranství před cukrárnou na 

Náměstí Republiky č.p. 30 za účelem umístění stolků a židlí na dobu od 01.04.2019 – 
30.09.2019, za stejných podmínek jako dosud 

6. Podání žádosti o dotaci pro JSDH města Kladruby – Příspěvek na vybavení a opravy 
neinvestiční povahy 

7. Na základě stížnosti L. Č., Kladruby příspěvek na kastraci volně toulajících se koček ve výši 
350,- Kč/kočku 

8. Objednávku města na zpracování plánu města od firmy RAMAP Plzeň, 2 plány za cenu do 
25.000,- Kč včetně DPH 

9. Výměnu kuchyňské linky včetně příslušenství do 25.000,- Kč včetně DPH paní J. K., Kladruby 
10. Přidělení bytu číslo 13 v DPS panu F. P., nyní Husova 6 



11. Zařazení žádosti K. L., Láz do seznamu žadatelů o přidělení bytu 
12. Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 2013 v k.ú. Milevo 
13. Nabídku a následné objednání provedení odběru a rozboru 4ks vzorků z přístupných 

dřevěných konstrukcí objektu č.p. 51 Brod – pohostinství od Ing. Martiny Hřebenářové, 
Petřínská 44, Plzeň 326 00 

14. Organizační zabezpečení zastupitelstva města na 3.4.2019 
15. Vyvěšení české i americké vlajky na státní svátek dne 8.5.2019 
16. Zápis z jednání valné hromady obchodní společnosti Kladrubské lesy s.r.o. 

a) Účetní závěrka roku 2018 
b) Rozdělení ztráty 2018 ve výši 630.442,16 Kč na vrub nerozděleného zisku minulých let        
630.442,16 Kč 

 
 

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

 

1. Žádost R. Ž., Stříbrská 306, Kladruby o odkoupení p.p.č. 137/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Rada 
města trvá na nájemní smlouvě 

 

 

Rada města   d o p o r u č u j e   z a s t u p i t e l s t v u :   

 

2. Neodprodat část pozemku p.p.č. 2538/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra P. P., Kladruby 
3. Pronájem části p.p.č. 84 v k.ú. Láz u Kladrub K. Š., Kladruby do 31.12.2020 za cenu 1,- Kč / 

rok. Výměra pozemku je cca 80m2 
 

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

 

4. K předložené projektové dokumentaci novostavby RD paní P. K., Kladruby včetně přípojky 
vody, kanalizace a elektro p.p.č. 77/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra 

5. K předložené projektové dokumentaci - garáž s dílnou pana M. Ř. na p.p.č. 179/38 v k.ú. 
Tuněchody u Stříbra – změna stavby před dokončením s tím, že pro odstavení jakýchkoli 
vozidel nebudou využívány pozemky ve vlastnictví města 

6. K předložené projektové dokumentaci novostavby RD paní M. N. na p.p.č. 580/122 a 580/123 
v k.ú. Kladruby u Stříbra 

7. K předložené projektové dokumentaci novostavby RD pana F. D. na p.p.č. 1960/14 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra 

8. K předložené projektové dokumentaci pro územní řízení – stavba Vrbice u Stříbra č.p. 26, DTS 
vVN od firmy SEG s.r.o. Plzeň – nové kabelové (energetické) vedení v nové trase od 
transformátoru směrem k současné truhlárně 

9. K předložené plánovací informaci o vydání územního souhlasu s umístěním stavby na p.p.č. 
185/25 v k.ú. Kladruby u Stříbra s nutností dodržení zák. č. 458/2000 Sb., žadatel J. S., 
Kladruby 

10. K předložené žádosti o povolení výjimky z vyhlášky č. 501/2006 Sb. ke stavbě krytého stání 
pro osobní automobil na p.p.č. 53 v k.ú. Kladruby u Stříbra, žadatel J. S. 

 

 

Zapsala:  Kateřina Hlinková dne 20.03.2019 
 
Ověřili:  Hana Floriánová – starostka města 
               Matěj Havránek – místostarosta  

 

 


