
Zasedání rady města  

 

 Číslo:             13/2019 

 Datum:          03.04.2019  

 

 

Usnesení:  

 

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

 

1. Informaci MŠ Kladruby o konání zápisu dětí pro školní rok 2019/2020 dne 09.05.2019 od 
10:15 – 13:00 hodin v ředitelně MŠ 

2. Informaci ZŠ Kladruby o konání zápisu dětí do 1. třídy, který se koná dne 10.04.2019 od    
7:30 – 16:00 hodin v budově ZŠ – „stará budova“ 

3. Výroční zprávu Regionálního muzea Kladrubska za rok 2018 
4. Roční výkaz knihovny za rok 2018 o množství čtenářů a uskutečněných výpůjčkách 
5. Protokol o kontrole z Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje ve věci kontroly prací 

zařazených v kategorii druhé 
6. Přihlášky uchazečů na pracovní místo na Městském úřadě v Kladrubech na pozici „Referent 

všeobecné správy vnitřních věcí státu – administrativní pracovník“ 
 

 

Rada města   s c h v a l u j e :  

 

1. Úplatu za předškolní vzdělávání 2019/2020 ve výši 500,- Kč za měsíc 
2. Navýšení počtu dětí z 24 na 25 ve všech 3 třídách MŠ v Kladrubech 
3. Výsledek hospodaření Základní školy v Kladrubech za rok 2018 
4. Protokol o schvalování účetní závěrky účetní jednotky „Základní škola Kladruby“ za rok 2018 
5. Výsledek hospodaření Regionálního muzea Kladrubska za rok 2018 
6. Protokol o schvalování účetní závěrky účetní jednotky „Regionální muzeum Kladrubska“ za 

rok 2018 
7. Výsledek hospodaření Mateřské školy v Kladrubech za rok 2018 
8. Protokol o schvalování účetní závěrky účetní jednotky „Mateřská škola Kladruby“ za rok 2018 
9. Výši příspěvků pro zájmové organizace pro rok 2019 
10. Finanční příspěvek pro Rybářské sdružení v Lázu ve výši 3.000,- Kč na konání akcí pro děti 
11. Finanční příspěvek na Mariášový turnaj ve výši 4.000,- Kč, který se koná 27.04.2019 v KD 

Kladruby 
12. Dar 20 ks kalendářů Kladruby, 20 ks kalendářů Stříbrský region a 10 ks knihy Kladruby 

v pohledu devíti staletí pro Rodiče GOAS Stříbro z.s. na Majáles 
13. Kalkulaci ceny vodného pro Brod u Stříbra a Tuněchody na období 2019  

(cena 21,- Kč bez DPH/m3 vody) 
14. Zařazení žádosti J. P., Kladruby o výměnu bytu 2+1 za 3+1 do seznamu žadatelů 
15. Dle návrhu Komise služeb a dopravy uvolněný byt 1+1 v 1. NP domu č.p. 36 v Kladrubech 

bude ponechán jako služební byt pro učitele s platností do 31.08.2019 
16. Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy 

Kladruby 
17. Cenovou nabídku a následné objednání výroby a montáže sloupků a ochranné sítě na 

víceúčelové hřiště u Základní školy v Kladrubech od Marka Demjana za cenu 107.365,- Kč bez 
DPH 



18. Cenovou nabídku a následné objednání výroby a oplocení v Mateřské škole v Kladrubech za 
cenu 22.030,- Kč bez DPH 

19. Cenovou nabídku a následné objednání provedení odběru a rozboru 4ks vzorků z přístupných 
dřevěných konstrukcí objektu č.p. 51 Brod – pohostinství od firmy BOLID M s.r.o., Mariánské 
Lázně za cenu 11.560,- bez DPH, nabídka obsahuje otevírání případných sond k zazděným 
dřevěným prvkům 
 

 

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

 

1. Záměr přístavby Základní školy v Kladrubech pro umístění specializované učebny. (Řešit 
projektovou dokumentaci na šatny u tělocvičny, sprchy, kabinetů, kanalizace ze školní jídelny, 
tukového lapolu, cvičné kuchyně a tím, by vznikl prostor pro umístění specializované učebny). 

 

 

Rada města   r e v o k u j e : 

 

1. Objednání a provedení odběru a rozboru 4ks vzorků z přístupných dřevěných konstrukcí od 
paní Martiny Hřebenářové, neboť tato cenová nabídka neobsahuje otevírání případných sond 
k zazděným dřevěným prvkům - Usnesení rady ze dne 20.03.2019 
 

Rada města   d o p o r u č u j e :   

 

1. ZM schválit žádost o výpůjčku části pozemku p.p.č. 194/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub ve výměře 
1038 m2 za účelem provozování střelnice pro Český střelecký svaz, z.s. Hřbitovní 304, 349 61 
Kladruby 

2. ZM uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby Kladruby, TC, č. IV-12-0013505/1/VB na p.p.č. 70/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra mezi 
Městem Kladruby a ČEZ Distribucí a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín za účelem vystavění 1 ks 
přípojkového pilíře, výše jednorázové náhrady bude činit 1.000,- Kč bez DPH 
 

 

 

 
Zapsala:  Kateřina Hlinková dne 03.04.2019 
 
Ověřili:  Hana Floriánová – starostka města 
               Matěj Havránek – místostarosta  
 
 


