Zasedání rady města
Číslo:
Datum:

18/2019
12.06.2019

Usnesení:
Rada města b e r e n a v ě d o m í :
1. Doplnění žádosti o odprodej objektu staré vodárny od Českého rybářského svazu z.s., Stříbro,
okres Tachov, proběhlo jednání
2. Cenovou nabídku firmy KRS2007 – péče o zeleň, rizikové kácení, Skviřín 26, 348 02 Bor na
ošetření zeleně v Kladrubech, Tuněchodech, Brodu a Lázu (příloha č. 1)
3. Zápis č. 6/2019 z jednání Finančního výboru města Kladruby ze dne 29.5.2019 (příloha č. 2)
4. Snížení ceny výstavy Hedvábná stezka v RMK na 40.000,- Kč z důvodu písemné žádosti
poskytovatele o posunutí termínu
5. Žádost Ministerstva spravedlnosti ČR, Odbor střetu zájmů a boje proti korupci o podání
průběžného oznámení veřejnými funkcionáři do 30.06.2019
Rada města s c h v a l u j e :
1. Úpravu ceny dodavatele na akci „Cvičební prvky na naučné stezce Kladruby“ – Hřiště pod
Květinou s.r.o., Chlaponice 34, 397 01 Písek. Původní cena 160.772,70 s DPH je navýšena o
příplatek za ztížený přístup na cenu 168.032,70 Kč s DPH; přesto nejnižší cena z podaných
nabídek
2. Umístění kotvení sloupu NN na p.p.č. 1958 v k.ú. Brod u Stříbra v majetku Čez Distribuce a.s.
3. Poskytnutí sponzorského daru pro závodní tým „Aljašské hasky“ J. K., Stříbro ve výši 3.000,Kč
4. Objednání pokácení suchého stromu v Lázu, kontrolu stavu stromů k fotbalovému hřišti a
kontrola stromů v parku pod ZŠ Kladruby od firmy KRS2007 - péče o zeleň, rizikové kácení,
Skviřín 26, 348 02 Bor, dle předložené cenové nabídky (příloha č. 1)
5. Provedení opravy místní komunikace tryskovou metodou (oprava výtluků, prasklin) od firmy
Oprava silnic – KRISTÝNA DÖMOVÁ, Palackého Třída 45/6, Nymburk do 100.000,- Kč s DPH
(příloha č. 3)
6. Návrh na zakoupení prvků na dětské hřiště ve Vrbici od firmy Dětská hřiště a skluzavky, Nová
8/1036, 18400 Praha 8, nutno projednat s občany Vrbice
7. Správce posilovny P. Š., Kladruby
8. Cenovou nabídku s následným uzavřením smlouvy na provedení činnosti technického dozoru
stavebníka při realizaci staveb „Oprava komunikace – Kladruby“ a „Kladruby, oprava
chodníku v ulici Zadní“ od Jana Kuvíka, Třešňová 1290, Stříbro 349 01 za cenu 35.695,- Kč
včetně DPH
9. Změnu termínu zasedání Zastupitelstva města Kladruby na 21.08.2019
10. Objednání konstrukce na plátno, pořízení plátna a instalace na Sulanův statek za cenu do
20.000,- Kč pro možnost venkovního promítaní od Zámečnictví u TITANA, kovovýroba, Josef
Mrňák, Kladruby
Rada města n e s c h v a l u j e :
1. Odprodej pozemků p.p.č. 1962 (výměra cca 690 m2 – travní porost), p.p.č. 1957 (výměra
315 m2 – trvalý travní porost), p.p.č. 1958 (výměra 970 m2 – lesní pozemek) T. S. a J. S.,
Kladruby – doporučuje ZM pronájem

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 odprodej pozemků p.p.č. 185/98 (výměra cca 87 m2), p.p.č. 178/43 (výměra
cca 6,5 m2), p.p.č. 178/36 (výměra cca 3,5 m2) v k.ú. Kladruby u Stříbra A. D., Kladruby za
cenu 90,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem pozemku (spoluvlastnický podíl ½ k celku)
2. ZM schválit odprodej pozemků p.p.č. 185/98 (výměra cca 87 m2), p.p.č. 178/43 (výměra
cca 6,5 m2), p.p.č. 178/36 (výměra cca 3,5 m2) v k.ú. Kladruby u Stříbra H. K., Kladruby za
cenu 90,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem pozemku (spoluvlastnický podíl ½ k celku)
3. ZM schválit odkoupení pozemku p.p.č. 133/10 v k.ú. Pozorka u Kladrub od firmy ZEVYP –
pozemky s.r.o., Pozorka 52, Kladruby o výměře 13 m2 za cenu 50,- Kč/m2 do vlastnictví města
Kladruby
4. ZM schválit pronájem pozemků p.p.č. 1962 (výměra cca 690 m2 – travní porost), p.p.č. 1957
(výměra 315 m2 – trvalý travní porost), p.p.č. 1958 (výměra 970 m2 – lesní pozemek) T. S. a J.
S. Kladruby za cenu 0,50 Kč/1m2 na dobu 5-ti let
Rada města s c h v a l u j e z á m ě r:
1. Přidělení nabídnuté zahrádky p.p.č 2375 o rozloze 200 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra M. K.,
Kladruby, ze seznamu žadatelů. Zahrada č. 6., nájemní smlouva na dobu 3 let za cenu 0,50
Kč/m2
2. Pronájem pozemku p.p.č. 2185/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 283 m2 M. S., Kladruby
za účelem provozování zahrady na pěstování zeleniny pro vlastní účely. Nájemní smlouva na
dobu 3 let za cenu 0,50 Kč/m2 a doplacením nájemného za 3 roky zpětně z důvodu užívání
tohoto pozemku
Rada města j m e n u j e :
1. Komisi pro výběrové řízení na akci „Technická a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby
západ – II. etapa“
 Předseda – Hana Floriánová – starostka města
 Členové – Matěj Havránek – místostarosta města
Vojtěch Horák – člen zastupitelstva města
Radek Kuvík – člen rady města, předseda komise rozvoje
Josef Jaša – člen komise rozvoje
 Náhradníci – Jaroslav Pospíšil – člen rady města
Petr Ganobják – člen komise rozvoje

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

dne 12.06.2019

