Zasedání rady města
Číslo:
Datum:

16/2019
15.05.2019

Usnesení:
Rada města b e r e n a v ě d o m í :
1. Cenovou nabídku na workoutové hřiště od firmy Enuma Elis s.r.o., Lannova 2061, 110 00
Praha na Street workout RVL 13 za cenu 408.280,- Kč bez DPH, realizace bude uskutečněna
jen v případě získání dotace a v závislosti na její výši
2. Žádost K. Š, Kladruby o vyjádření k záměru vybudování prodejně-skladové plochy a budovy
komerčního charakteru na pozemku p.p.č. 136/4 v k.ú. Láz u Kladrub
3. Žádost K. Š., Kladruby o vyjádření k záměru vybudování prodejně-skladové plochy a budovy
komerčního charakteru na pozemku p.p.č. 136/5 v k.ú. Láz u Kladrub
4. Žádost D. Š., Kladruby o změnu územního plánu pozemku p.p.č. 15 v k.ú. Kladruby u Stříbra
z důvodu plánované výstavby rodinného domu
5. Žádost o šetrnější sekání trávy v osadě Výrov od A. B., Plzeň
6. Žádost V. B. Plzeň a E. Š., Sadská o odprodej pozemků p.p.č. 2493/9 a 2493/10 v k.ú. Kladruby
u Stříbra, určeného k výstavbě RD, lokalita Kladruby západ – II. etapa
7. Žádost T. O., Kladruby a N. R., Stříbro o zrušení rezervace p.p.č. 2493/14 v k.ú. Kladruby u
Stříbra, určeného k výstavbě RD, lokalita Kladruby západ – II. etapa
8. Žádost Českého rybářského svazu MO Stříbro o odprodej objektu bývalé vodárny, bude
sjednána schůzka
9. Žádost R. H. Ostrov u Stříbra o odkoupení nádrže na vodu s tím, že výše jeho nabídkové ceny
bude porovnána s cenou výkupu šrotu

Rada města s c h v a l u j e :
1. Nabídku na zpracování Změny č. 3 ÚPO Kladruby a Úplné znění ÚPO Kladruby po změně č. 3
od Ing. arch. Miroslava Jirsy, Sportovní 1140, Starý Plzenec 332 02 s tím, že Změnu č. 3 uhradí
žadatel p. Š. ve výši 29.000,- Kč bez DPH a Úplné znění ÚPO Kladruby za cenu 47.000,- Kč bez
DPH uhradí město Kladruby
2. Přijetí dotace pro město Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby a uzavření smlouvy
s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň z programu „Obnova historického
stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie
sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje“ na II. etapu celkové obnovy zaniklého
objektu kaple na p.p.č. 2484 v k.ú. Kladruby u Stříbra ve výši 50.000,- Kč
3. Přijetí dotace pro město Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby a uzavření smlouvy
s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň z programu „Podpora kultury v Plzeňském
kraji pro rok 2019“ na Kladrubské léto 2019 – 42. ročník festivalu vážné hudby ve výši
60.000,- Kč
4. Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby a
firmou DIMATEX, spol. s.r.o., Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou. Předmětem smlouvy
je sběr a převzetí nepotřebného textilu a párované obuvi
5. Vyčištění židlí v KD Kladruby (čalounění + konstrukce) v ceně 30,- Kč/ks s DPH od Romana
Zajace
6. Dodatek č. 4 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby
č. 1/15 ze dne 11.05.2015 s účinností od 01.07.2015 mezi městem Kladruby, Náměstí
Republiky 89, Kladruby a Centrem pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov,
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příspěvková organizace, Partyzánská 519, 330 33. Jedná se o zabezpečení pečovatelské
služby v rozsahu 1,0 úvazku ve dnech pondělí až pátek, a to dle potřeb uživatelů; a dále
rozsah 0,2 úvazku koordinátorky
Dohodu o ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou dne 29.03.2013 mezi
městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby a firmou Solfarm s.r.o., Opočnice 80,
Nymburk 389 04 ke dni 30.06.2019. Jedná se o provozování fotovoltaické elektrárny
Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Kladruby, Náměstí Republiky 89,
Kladruby a firmou Solfarm.B s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9, 190 00 s platností od
01.07.2019. Jedná se o provozování fotovoltaické elektrárny
Organizační zabezpečení ZM na den 29.05.2019
Setkání se zástupci Rady města Kladruby dne 12.06.2019 od 18:00 v Lázu u altánu pro občany
Lázu a Vrbice
Podání žádosti o dotaci na pečovatelskou službu
Provedení sadových úprav – Klášter Kladruby – parkoviště od pana Ing. Krále za cenu
12.659,50 Kč bez DPH
Výběr dodavatele na akci „Cvičební prvky na naučné stezce Kladruby“ – Hřiště pod Květinou
s.r.o., Chlaponice 34, 397 01 Písek za cenu 160.772,70 s DPH s tím, že bude projednáván
s poskytovatelem dotace možný přesun akce ke hřbitovu na p.p.č. 2364 v k.ú. Kladruby u
Stříbra
Objednání rekognoskace terénu pro zřízení vodovodního vrtu na pozemku p.p.č. 1399/2
v k.ú. Tuněchody od firmy VODOVRTY, s.r.o., Ladova 195, Mariánské Lázně 353 01 za cenu
5.000,- Kč bez DPH včetně dopravy
Uzavření smlouvy o dílo s firmou Stucco TM-Město Touškov s.r.o., Újezdská 82, Město
Touškov, 330 33 na zhotovení stavebního díla „Kladruby, Husova 6, stavební úpravy – I. etapa
(městský dům – bývalý špitál) – I. část – obnova střešního pláště objektu“ za cenu 717.943,71
Kč bez DPH

Rada města n e s c h v a l u j e :
1. Žádost B. Š., Kladruby o přidělení bytu ve Hřbitovní 299
2. Žádost Mgr. Ivety Černé, ředitelky ZŠ Kladruby o navýšení nenárokových složek platu
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 :
1. ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu provést stavbu č.IV-12-0013490/VB/1 - stavba Vrbice u Stříbra, TC, č.p. 26, DTS, vVN s
firmou SEG s.r.o., Skladová 4, Plzeň 326 00 – nové kabelové vedení NN, rozpojovací skříň
2. ZM schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Kladruby, Náměstí
Republiky 89, Kladruby a V. B., Plzeň a E. Š., Sadská ohledně odkoupení p.p.č. 2493/9 a
2493/10 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 660 m2 a 670 m2 za cenu 650,- Kč/m2 + DPH
(lokalita Kladruby západ – II. etapa)

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

dne 15.05.2019

