Zasedání rady města
Číslo:
Datum:

25/2019
25.09.2019

Usnesení – upravená verze pro zveřejnění
Rada města b e r e n a v ě d o m í :
1. Zápis z 1. Kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby
západ – II. etapa“ ze dne 20.09.2019
2. Žádost S. E., Stříbro o změnu funkčního využití ploch v ÚP obce Kladruby na p.p.č. 137/36 a
137/41 v k.ú. Kladruby u Stříbra na bydlení. Projednáno komisí rozvoje dne 25.09.2019
3. Oznámení o zahájení územního řízení (po předchozím opakovaném přerušení územního
řízení) společností SEG s.r.o., zastupující společnost ČEZ Distribuce o umístění stavby Vrbice u
Stříbra, TC, Č.P.26 – DTS, v VN – výměna trafostanice na pozemcích p.p.č. 58/1, 780, 797/1,
6/1, 43 v k.ú. Vrbice u Stříbra
4. Žádost F. D., Kladruby o provedení údržby cesty k zahrádkám ve Hřbitovní ulici na p.p.č.
1964/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, že město nebude předmětnou cestu udržovat, neboť
tato cesta slouží jen pro přístup na zahrádky
5. Žádost V. N., Kladruby o pořízení změny územního plánu na p.p.č. 202/9 o výměře 33404 m2
a 2543 o výměře 909 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra na manipulaci zemědělských strojů a
skladování komodit. Projednáno komisí rozvoje dne 25.09.2019
6. Žádost O. N., Kladruby o pronájem pozemků p.p.č. 580/2 o výměře 1444 m2 a část p.p.č.
2493/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem využití jako manipulační plocha a jako zahrada –
bude provedeno místní šetření
7. Žádost P. a P. K., Kladruby o odstranění lampy veřejného osvětlení před domem s tím, že
budou projednány možnosti s odbornou firmou provádějící údržbu veřejného osvětlení ve
městě. Projednáno komisí rozvoje dne 25.09.2019
Rada města s c h v a l u j e :
1. Přijetí dotace pro město Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby a uzavření smlouvy
s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 s dotačním titulem „Podpora pro obce, které mají
uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování
pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2019“ ve výši 50.148,- Kč
2. Objednání zpracování projektové dokumentace bez rozpočtů od Ing. Kateřiny Rytířové,
Projektování staveb, Brod u Stříbra 65, 34901 na tyto projekty:
- Oprava hřbitovní zdi Kladruby za cenu 24.000,- Kč bez DPH
- Oprava terasy u bytu v MŠ za cenu 3.000,- Kč bez DPH
- Výstavba garáže pro SDH za cenu 30.000,- Kč bez DPH + PBŘ cca 3.000,- Kč (bez správního
poplatku – ten hradí objednavatel)
3. Dohodu o uznání dluhu se splátkovým kalendářem mezi městem Kladruby, Náměstí
Republiky 89, Kladruby a L. a M. J., Kladruby ve výši 16.500,- Kč
4. Zařazení žádosti J. B., Praha do seznamu žadatelů o byt v DPS
5. Zařazení žádosti L. N., Stříbro do seznamu žadatelů o byt v DPS
6. Zařazení žádostí do seznamu žadatelů o byt:
- B. Š., Kladruby
- Z. H., Kladruby
- F. K., Kladruby
- J. N., Milevo

7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22.10.2018 na akci „Optimalizace vodního
režimu MVN na p.p.č. 2508 – Kladruby“ – prodloužení termínu dokončení díla do 31.10.2019
z důvodu posunutí předpokládaného termínu pro uložení vytěženého sedimentu, a časového
posunu sklizně obilí na pozemku p.p.č. 2510 v k.ú. Kladruby u Stříbra
8. Zakoupení stanu od firmy WEBTIP s.r.o., Křimická 79, Plzeň 31800. Jedná se o Party stan
Premium 6 x 12m, bílá barva, za cenu 28.385,- Kč včetně DPH
9. Organizační zabezpečení zastupitelstva města na den 16.10.2019
10. Nové platové zařazení ředitelky ZŠ s platností od 01.09.2019, platová třída 13, stupeň 7
Rada města n e m á n á m i t e k :
1. K předloženému záměru Ing. Jiřím Kollertem na akci „Rozšíření nabídky produktů PHM“,
v areálu odpočívky D5 Kladruby směr Rozvadov. Jedná se o rozšíření nabídky produktů
pohonných hmot o LNG/L-CNG (zkapalněný zemní plyn). Projednáno komisí rozvoje dne
25.09.2019
2. K předložené projektové dokumentaci na akci „Kladruby - Revoluční 79, změna využití části
stavby“, vlastník nemovitosti V. P., Kladruby. V prostorách bude zřízena prodejna potravin
s běžným zbožím. Projednáno komisí rozvoje dne 25.09.2019
3. K předložené projektové dokumentaci pro řešení stavebních úprav rekreačního objektu
evidenční číslo 28, Brod u Stříbra - Výrov, vlastník nemovitosti L. B., Planá. Projednáno komisí
rozvoje dne 25.09.2019
4. K předložené projektové dokumentaci novostavby RD na p.p.č 2493/8 v k.ú. Kladruby u
Stříbra, vlastník pozemku R. D., Stříbro. Projednáno komisí rozvoje dne 25.09.2019
5. K vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Boxy pro koně a kryté hnojiště“ na p.p.č
2368 v k.ú. Kladruby u Stříbra, vlastník pozemku P. Š., Kladruby, s tím, že požadujeme
zabezpečit hnojiště tak, aby nedocházelo k průsaku do spodních vod či případnému
znečištění nedalekého vodního toku. Stavby budou umístěné v co možná největší možné
vzdálenosti od okolní zástavby
Rada města d o p o r u č u j e :
1. ZM schválit priority přípravy a realizací plánu společných zařízení v rámci pozemkové úpravy
v k.ú. Kladruby u Stříbra v tomto pořadí:
- VKP 2 – rybníky u křižovatky Brod + DOn 27 – doplňková cesta, řešení přístupů
k pozemkům nad soustavou rybníčků
- Poldr u křižovatky Brod x Benešovice
- Příkop nad plánovanou zástavbou nad poštou směr Stříbro
2. ZM schválit uzavření Kupní smlouvy mezi městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby
a V. a S. Š. o odkoupení p.p.č. 2493/26 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 1002 m2 za cenu
650,- Kč/m2 + DPH (lokalita Kladruby západ – II. etapa)
3. ZM schválit uzavření Kupní smlouvy mezi městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby
a A. S., Kladruby o odkoupení p.p.č. 580/153 a 2493/35 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře
620 m2 za cenu 650,- Kč/m2 + DPH (lokalita Kladruby západ – II. etapa)
4. ZM schválit uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem mezi městem
Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby a V. K., Kladruby ve výši 50.117,- Kč
1. ZM uzavření pachtovní smlouvy s V. B., Milevo na propachtování p.p.č. 2011 o výměře 6580
m2 v k.ú. Milevo za účelem sečení trávy a sušení sena s podmínkou využití pouze na sečení
trávy, šetrný pokos trávy kolem stromů, nepoužívat jako pastvu a pozemek nesmí být
oplocen; s platností od 01.01.2020 do 30.08.2022 za cenu 2.500,- Kč/1ha/1 rok

Rada města n e s c h v a l u j e :
1. Podporu projektu Stopy bezpečí s.r.o., Za Tratí 752/IV, Klatovy 33901 – „Řekni šikaně NE!“
Jedná se o finanční podporu vydání publikace s následnou možností prezentace města v
brožuře
Rada města u k l á d á :
1. Finančnímu výboru zpracovat návrh na možnost zhodnocení finančních prostředku na účtech
města
Zapsala: Kateřina Hlinková
Ověřili: Hana Floriánová – starostka města
Matěj Havránek – místostarosta

dne 25.09.2019

