Zasedání rady města

Číslo:
Datum:

19/2019
26.06.2019

Usnesení:
Rada města b e r e n a v ě d o m í :
1. Ořezání javorů v Zahradní ulici v Kladrubech firmou KRS2007 – péče o zeleň, rizikové kácení,
Skviřín 26, 348 02 Bor – bylo objednáno zajištění podchozí výšky pod stromy
2. Oznámení o zahájení správního řízení o povolení zvláštního užívání silnice II/2013, na p.p.č.
2008/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra, v úseku u p.p.č. 4/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra, za účelem
stavebních prací (protlak pod komunikací)
3. Sdělení k žádosti města Kladruby o dotaci z MMR na Podporu obnovy místních komunikací náhradník na 318. místě
4. Informaci o podmínkách pro získání dotace v rámci Národního programu životního prostředí výzva č. 2/2018, prioritní oblast 1. Voda, podoblast 1.6. Zdroje vody - v souvislosti s řešením
zdroje vody v Tuněchodech
5. Jednání se zástupcem společnosti ZEVYP s.r.o. Ing. Radkem Jurčíkem ohledně požadavku
města na spolufinancování opravy cesty na Žďáře a řešení opravy a užívání cesty
k zemědělskému areálu Milevská ulice Kladruby
Rada města s c h v a l u j e :
1. Posečkání s podáním žaloby na vyklizení bytu na R. K. Kladruby (usnesení 15/2019 ze dne
29.04.2019), neboť bylo uhrazeno nájemné za měsíc 6/2019
2. Vyhlášení nabídky práce v RMK – obsazení pozice koordinační, projektový a programový
pracovník s tím, že tato pozice bude přednostně nabídnuta odvolanému řediteli
3. Dodavatele Lesní stavby s.r.o., Palackého 764, Nýrsko 34022 na veřejnou zakázku „Technická
a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby západ – II. etapa“ s nejnižší cenovou nabídkou
19.870.499,96 Kč bez DPH. Vybranému dodavateli bude zasláno oznámení o výběru, kdy
dodavatel musí doložit splnění požadovaných kvalifikací
4. Smlouvu o dílo mezi městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby a Ing. Evou
Záhořovou, Nerudova 1488, Stříbro 349 01. Předmět smlouvy je autorský dozor při realizaci
stavby „Kladruby, Husova 6, stavební úpravy – I. etapa (městský dům – bývalý špitál) – I. část
– obnova střešního pláště objektu“. Hodinová sazba 300,- Kč/hod včetně DPH
5. Přijetí dotace pro město Kladruby JSDHO Kladruby, kat. III ve výši 29.900,- Kč na vybavení
jednotky od Krajského úřadu Plzeňského kraje
6. Přijetí dotace pro město Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby od Ministerstva kultury,
Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1. Finanční podpora v Havarijním programu v roce 2019
na obnovu nemovité kulturní památky – špitál č.p. 6 účelový finanční příspěvek ve výši
240.000 Kč
7. Čerpání finančních prostředků z fondu odměn pro pracovnice MŠ pro 5 pedagogických a 3
provozní pracovnice na mimořádné odměny za I. pololetí 2018/19,
8. Výzvu k podání nabídek na zakázku v MMR „Obnova místní komunikace a chodníku v městě
Kladruby“
9. Zařazení žádosti M. Ř. Kladruby do seznamu žadatelů o pronájem zahrádky

10. Přidělení bytu 1+1 Náměstí Republiky 36, Kladruby v tomto pořadí:
a) J. Š.
b) J. L.
c) K. L.
11. Přidělení bytu 1+1 bez garáže, Hřbitovní 299, Kladruby M. B.
12. Přidělení bytu 1+0 Náměstí Republiky 36, Kladruby v tomto pořadí:
a) K. L.
b) L. K.
13. Předloženou cenovou nabídku s následným objednáním autobusové čekárny do obce
Tuněchody od společnosti Domky – delta.cz za kompletní cenu 76.842,26 Kč s DPH
14. Zakoupení – adopce píšťaly – příspěvek na výstavbu svatovítských varhan v hodnotě 10.000,Kč za účelem obdarování osoby v souvislosti se zvlášť významným jubileem (90 let)
Rada města n e d o p o r u č u j e :
1. ZM odprodej objektu staré vodárny Českému rybářskému svazu z.s., Stříbro s tím, že pokud
prokáží potřebu investic, je možné jednat o finanční spoluúčasti města
Rada města n e s c h v a l u j e:
1. Žádost K. Š. o změnu ÚP. p.p.č. 90 v k.ú. Vrbice u Stříbra za účelem výstavby srubového
podkrovního domu – nesouhlasí se změnou ÚP u tohoto pozemku, neodpovídá koncepci
rozšiřování obce Vrbice, pozemek zatížen věcným břemenem - elektropřípojka
Rada města j m e n u j e :
1. Na základě výsledků výběrového řízení do funkce ředitelky MŠ Kladruby Pavlínu Tvrzovou
s účinností od 01.08.2019
2. Komisi pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „ Obnova místní komunikace
a chodníku v městě Kladruby“
 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
Rada města s c h v a l u j e z á m ě r :
1. Zveřejnění seznamu pozemků v k.ú. Brod u Stříbra za účelem provozování zemědělského
obhospodařování (následné uzavření pachtovní smlouvy) s platností od 01.11.2019 na dobu
5-ti let z důvodu změny vlastnických vztahů a čísel pozemků po provedené pozemkové
úpravě. Nejnižší cena pronájmu (pachtu) 3000,- Kč/1ha/1rok, termín zveřejnění pro podávání
nabídek do 17.07.2019
2. ZM schválit pronájem pozemků p.p.č. 2100 v k.ú. Milevo o výměře 8061 m2 a p.p.č. 2005/2
v k.ú. Milevo o výměře 9758 m2 Z. Z., Kladruby
Zapsala: Kateřina Hlinková
Ověřili: Hana Floriánová – starostka města
Matěj Havránek – místostarosta

dne 26.06.2019

