
Zasedání rady města  

 Číslo:              23/2019 
 Datum:          28.08.2019  
 

Usnesení: – Upravená verze pro zveřejnění: 
 

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

1. Nabídku Krajského úřadu Plzeňského kraje, odborem bezpečnosti a krizového řízení na 
instalaci tubusů obsahujících zásobu reflexních samolepek 

2. Informaci o dalším rozvoji Průmyslového parku Ostrov u Stříbra 
3. Oznámení M. S. o dočasném uložení vyklizeného materiálu na pozemek ve vlastnictví města 

p.p.č. 2008/10 v k.ú. Láz 
4. Vyjádření firmy STAMOZA, s.r.o., Vrázova 2429/7, Cheb 350 02 ohledně řešení oprav poruch 

části vozovky- Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby – západ I. Etapa. Rada města trvá 
na uzavření smluvního závazku a dále bude provedena pasportizace stávajícího stavu 
komunikace a kanalizace 

5. Žádost o odprodej části pozemků p.p.č. 1058/1 o výměře 2440m2 (za účelem výstavby 
srubového rodinného domu) a p.p.č. 1873 o výměře 120m2 (za účelem zřízení vlastní 
přístupové cesty k budoucímu RD) v k.ú. Brod u Stříbra za cenu 60,- Kč/m2 s tím, že budou 
řešeny podmínky dalšího prodeje 
 

Rada města   s c h v a l u j e :  
 

1. Finanční příspěvek na realizaci V. ročníku běžeckého závodu „Kladrubská pětka“ ve výši 
4.000,- Kč na nákup věcných cen  

2. Objednání 8 ks speciálně upravených zelených PVC kontejnerů, které slouží k umisťování 
opotřebeného potravinářského oleje a tuku v použitých PET lahvích nebo jiném obalu z PVC 
materiálu od firmy EKOSEPAR s.r.o., Nýřany za cenu 1.500,- + DPH/ 1 nádoba/ 1 rok, svoz 1x 
za 3 měsíce nebo dle potřeb 

3. Výměnu plynového kotle v bytě R. a J. L., Kladruby do 50.000,- Kč včetně DPH 
4. Vzor „Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Kladruby“ 
5. Poskytnutí příspěvku na konání Jarmarku v Brodu ve výši 3.000,- Kč + poskytnutí technické 

výpomoci (stánky, pódium) 
6. Dohodu o uznání závazku se S. A., Kladruby ve výši 7.400,- Kč 
7. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava kapličky v části obce Milevo – 1. 

Etapa“ zhotovitel Jaroslav Zabloudil, Na Vinici 1109, Stříbro 
8. Uzavření smlouvy o dílo č. 2/2019 mezi městem Kladruby, Náměstí Republiky 89. Kladruby a 

Jaroslavem Zabloudilem, Na Vinici 1109, Stříbro na akci „Oprava kapličky v části obce Milevo 
– 1. Etapa“ za cenu 49.927,10 Kč bez DPH 

9. Příkazní smlouvu mezi Městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby a DOZOR 
inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, Plzeň 32600 pro výkon technického dozoru stavebníka 
a zajištění činnosti koordinátora BOZP pro stavbu „Technická a dopravní infrastruktura 
lokalita Kladruby západ – II. etapa“ za cenu 294.756,- Kč včetně DPH – nejnižší cenová 
nabídka 

10. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „Koordinační, projektový a 
programový pracovník“ do Regionálního muzea Kladrubska 

11. Pokácení smrků na zahradě Mateřské školy Kladruby, které tvoří tzv. živý plot s následnou 
náhradní výsadbou habrů 

12. Objednání výsadby zeleně na svah při účelové komunikaci k čističce odpadních vod za cenu 
dle cenové nabídky od zahradnictví KONIFERA max. 133.000,- Kč bez DPH 



 
Rada města   n e m á   n á m i t e k :   
 

1. K žádosti J. D., Nýřany o opravu zídky před domem č. 4 v obci Milevo na p.p.č. 1909/18 v k.ú. 
Milevo, která je na pozemku ve vlastnictví města s tím, že veškeré práce budou provedeny na 
náklady žadatele 

 

Rada města   j m e n u j e :   
 

1. Na základě výsledků výběrového řízení do funkce ředitele Regionálního muzea Kladrubska 
pana Bc. Jiřího Šmahela s účinností od 1.10.2019  

 

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

2. Žádost M. P. o odprodej části pozemku p.p.č. 1578/5 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 100m2. 
Rada města trvá na nájemním vztahu 

 

 

Zapsala:  Kateřina Hlinková dne 28.08.2019 
 
Ověřili:  Hana Floriánová – starostka města 
               Matěj Havránek – místostarosta  

 

 


