
Zasedání rady města  

 

 Číslo:           21 /2019 
 Datum:   24.07.2019  
 
 
Usnesení:  
 
Rada města   b e r e    n a    v ě d o m í :  
 

1. Stav výběrového řízení na pozici „Koordinační, projektový a programový pracovník“  
2. Návrh řešení osazení vstupních vrat na hřbitově v Kladrubech  
3. Informaci o stavu bytů v Zadní ul. čp. 353, Kladruby a  návrh řešení odvedení nadměrné 

vlhkosti v bytech  
4. Žádost p. J. J., Kladruby o zhotovení sprchového koutu v bytě s tím, že bude předložena 

cenová nabídka  
5. Žádost společnosti Omexom GA Energo s.r.o. v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce a.s. 

v souvislosti s plánovanou výstavbou zařízení distribuční soustavy „Kladruby, TC, Milevská, 
p.č. 29/1 – kNN“  - připojení nového odběrného místa p.č. 29/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra. 
Město Kladruby není vlastníkem žádného dotčeného pozemku 

6. Informaci o probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele stavby „Technická a dopravní 
infrastruktura lokalita Kladruby západ – II. etapa“ 

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

1. Objednání 1 ks dětského prvku Monkey´s Bridge 1 AX 100  Truhlářsví Zbyněk Polster, Plzeň, 
za cenu 72.930,-Kč včetně DPH a jeho umístění na dětské hřiště ve Vrbici a dále objednání 2 
ks pružinového houpadla od firmy Palis Plzeň za cenu 9.062,90 Kč vč. DPH/1 ks a jejich 
instalaci na dětské hřiště v Brodu a ve Vrbici 

2. Provedení prací na opravě koupelny v bytě v ZŠ v rozsahu a ceně dle předložené cenové 
nabídky a soupisu prací od p. Martina Endeho, Kladruby, cena do 120.000,-Kč vč. DPH 

3. Objednání výkonu technického dozoru investora p. Petra Hirmana, Plzeň na akci Kladruby, 
Husova 6, stavební úpravy – I. etapa, I. část – obnova střešního pláště objektu za cenu 
26.000,-Kč (3 % z ceny skutečných rozpočtovaných nákladů na provedení stavby vč. DPH 
předložená dodavatelem stavby) 

4. Objednání provedení prací dle předložené cenové nabídky na provedení ochranného nátěru 
šindelové krytiny kaple v Tuněchodech, dodavatel Ing. Jan Spěváček, Sušice, cena 29.912,-Kč 
vč. DPH 

5. Zařazení žádosti p. P. S., Kladruby o přidělení bytu do seznamu žadatelů o přidělení bytu 
6. Pořízení a následnou úhradu mycího pultu na půllitry do pohostinství v Brodu u Stříbra a to 

v hodnotě do 2.600,-Kč vč. DPH 
7. Uzavření  pachtovní smlouvy na pozemek část p.p.č. 2375 v k.ú. Kladruby u Stříbra, nájemce 

M. K., Kladruby, výměra pozemku 200 m2, zahrádka č. 6 v lokalitě u hřbitova, platnost 
smlouvy od 1.8.2019 do 31.12.2022, pachtovné 0,50 Kč/1 m2/1 rok  

8. Uzavření  pachtovní smlouvy na pozemek  p.p.č. 2185/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra, nájemce M. 
S., Kladruby, výměra pozemku 283 m2, platnost smlouvy od 1.8.2019 do 31.12.2022, 
pachtovné 0,50 Kč/1 m2/1 rok  
 



 
Rada města   d o p o r u č u j e   zastupitelstvu města: 
 

1. Schválit odepsání dluhu na nájemném z důvodu zastavení dědického řízení po zemřelé V. O., 
naposledy bytem Kladruby, dluh ve výši 43.427,-Kč, dědické řízení bylo zastaveno pro 
nemajetnost zemřelé  

2. Uzavření pachtovních smluv za účelem provozování zemědělské činnosti na pozemky v k.ú. 
Brod u Stříbra, seznam pozemků viz. příloha, seznam pachtýřů viz. příloha včetně výše 
nabídnuté ceny ročního pachtovného 

 
 
 
 
 
 
Zapsala:  Hana Floriánová dne 24.07.2019 
 
Ověřili:  Hana Floriánová – starostka města 
               Matěj Havránek – místostarosta  
 
 


