
Zasedání rady města  

 Číslo:              29/2019 

 Datum:          06.11.2019  

 

Usnesení – upravená verze pro zveřejnění 

 

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

 

1. Zápis ze 4. kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby 
západ – II. etapa“ ze dne 01.11.2019  

2. Zápis č. 9/2019 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 30.10.2019  
3. Požadavky občanů obce Brod na opravy a údržbu v obci Brod u Stříbra pro rok 2020 
4. Rozhodnutí Městského úřadu Stříbro, odborem výstavby a územního plánování o povolení 

částečné uzavírky silnice II/203, na p.p.č. 231/1 a p.p.č. 231/6 v k.ú. Pozorka u Kladrub ve 
dnech 31.10.2019 – 08.11.2019 za účelem stavebních prací v rámci opravy povrchu silnice 

5. Odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Kladruby, Náměstí Republiky 
89, Kladruby a BBS Partner s.r.o., Domažlická 676/172, 318 00 Plzeň – Skvrňany, IČ:  
05652308. Předmětem smlouvy je pozemek p.p.č. 580/151 a 580/148 v k.ú. Kladruby u 
Stříbra o celkové výměře 877 m2 – Kladruby západ – II. etapa, s tím, že bude vrácena záloha 
ve výši 50.000,- Kč a pozemek bude nabídnut dalšímu žadateli 

6. Odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Kladruby, Náměstí Republiky 
89, Kladruby a BBS Partner s.r.o., Domažlická 676/172, 318 00 Plzeň – Skvrňany, IČ:  
05652308. Předmětem smlouvy je pozemek p.p.č. 580/150 a 580/147 v k.ú. Kladruby u 
Stříbra o celkové výměře 938 m2 – Kladruby západ – II. etapa, s tím, že bude vrácena záloha 
ve výši 50.000,- Kč a pozemek bude nabídnut dalšímu žadateli 

7. Vrácení žádosti z Ministerstva zemědělství o dotační podporu v rámci programu 129 293 
„Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“ z důvodu 
vyčerpání alokovaných finančních prostředků – žádost byla podávána na rybník v obci Vrbice 
u Stříbra na p.p.č. 31 v k.ú. Vrbice u Stříbra 

8. Uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin od 23.12.2019 – 03.01.2020 
 

Rada města   s c h v a l u j e :  

 

9. Termín svateb pro rok 2020 
10. Zahrnutí částky 88.990,- Kč do rozpočtu města na rok 2020. Jedná se o finanční příspěvek 

města Kladruby na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou dopravou 
pro rok 2020 

11. Zahrnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč do rozpočtu města na rok 2020 pro Hospic 
Sv. Jiří, o.p.s. Tachov, Náměstí Republiky 70, Tachov 34701 

12. Změnu platového výměru pro ředitelku MŠ Kladruby paní Tvrzovou o osobní příplatek ve výši 
1.500,- Kč s platností od 01.11.2019 

13. Zápis do kroniky města za rok 2018 
14. Cenovou nabídku a následné objednání vchodových dvoukřídlých dveří (ZŠ Kladruby, boční 

vchod od parku) od firmy Říha Josef – plastová okna a dveře, Benešovice 104, 34901, IČ: 
87778998 za cenu 28.666,- Kč včetně DPH a montáže 

15. Uzavření dodatku č. 1/2020 s firmou EKO-SEPAR, Hřbitovní 1214, 330 23 Nýřany, IČ 
47714760 a městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby z důvodu navýšení cen za 
výsyp a likvidaci separovaného odpadu s platností od 1.1.2020. Změna se týká cen výsypů 
papíru a plastu. Cena výsypu skla zůstává stejná 



16. Ukončení pozemkové nájemní smlouvy k 31.12.2019 (výpovědní lhůta 2 měsíce) uzavřené 
mezi městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby a O. O., Stříbro. Jedná se o pozemek 
p.p.č. 1655 v k.ú. Milevo o výměře 2609 m2  

17. Ukončení pozemkové nájemní smlouvy k 31.12.2019 (výpovědní lhůta 2 měsíce) uzavřené 
mezi městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby a O. O., Stříbro. Jedná se o pozemek 
p.p.č. 1652/1 v k.ú. Milevo o výměře 1201 m2 

18. Umístění elektroměru v budově Zadní 356, Kladruby pro napájení optické sítě Kladruby. 
Veškeré náklady včetně úhrad za odebranou energii budou hrazeny Jiřím Šperlem, AgNET, 
Žižkova 89, Stříbro IČ: 73677116 

19. Poskytnutí věcného daru pro dárce krve – 1x kniha Kladruby 900 let, 1x kalendář Kladruby 
2020, 1x látková taška, 1x dárkový balíček v hodnotě 500,- Kč pro stříbrnou plaketu a 
v hodnotě 600,- Kč pro zlatou plaketu 

20. Úhradu členského příspěvku Stříbrskému regionu na rok 2020 ve výši 16.180,- Kč (10,- Kč/1 
obyvatel) 

 

 

Rada města s c h v a l u j e   z á m ě r  :  

 

1. Zveřejnění propachtování pozemku p.p.č. 1655 v k.ú. Milevo o celkové výměře 2609 m2 
2. Zveřejnění propachtování pozemku p.p.č. 1652/1 v k.ú. Milevo o celkové výměře 1201 m2 

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

 
1. ZM schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IV-12-0015176/SoBS VB/1 mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035. 
Dotčený pozemek p.p.č.2554 v k.ú. Kladruby u Stříbra ve vlastnictví města Kladruby. Výše 
jednorázové úhrady 1000,- Kč + DPH, rozsah věcného břemene 0,6m2 

 
Rada města r e v o k u j e : 

 

1. Bod číslo 7 v části „Rada města schvaluje - Čerpání finančních prostředků z fondu odměn pro 
pracovnice MŠ pro 5 pedagogických a 3 provozní pracovnice na mimořádné odměny za I. 
pololetí 2018/19“ z usnesení rady města číslo 19/2019 ze dne 26.06.2019. Revokace: 
Odměny nebudou vyplaceny z fondu odměn, ale z klasických mzdových prostředků 

 

Rada města n e s c h v a l u j e : 

 

1. Příspěvek města Kladruby ve výši 4.468,- bez DPH na financování společného webového 
portálu TACHOVSKO.COM na rok 2020 z důvodu nízké sledovanosti webu. Zprostředkovává 
Rada cestovního ruchu Tachovska 

 

 

Zapsala:  Kateřina Hlinková dne 06.11.2019 
 
Ověřili:  Hana Floriánová – starostka města 
               Matěj Havránek – místostarosta  

 

 


