
Zasedání rady města  

 Číslo:              31/2019 

 Datum:          04.12.2019  

 

Usnesení – upravená verze pro zveřejnění 

 

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

 

1. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj o podpoře projektů náhradníků do cca 230 místa 
dotační výzvy na „Obnovu místních komunikací“. Město Kladruby je na 318. místě 

2. Žádost F. N., Kladruby o výměnu vany a umyvadla z důvodu opotřebení; je nutné prověřit 
stav bytového jádra dle výsledku řešit postup požadované opravy (výměny) 
 

Rada města   s c h v a l u j e :  

 

1. Uzavření Příkazní smlouvy mezi Městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ: 
00259888 (příkazce) a firmou DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň, IČ: 
28145089 (příkazník) na činnost týkající se akce zaměřené na opravu střechy tělocvičny ZŠ – 
zpracování žádosti o dotaci za cenu 10.000,- bez DPH + 2% z objemu přiznané dotace; min. 
20.000,- Kč bez DPH 

2. Uzavření Příkazní smlouvy mezi Městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ: 
00259888 (příkazce) a firmou DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň, IČ: 
28145089 (příkazník) na činnost týkající se akce zaměřené na projektovou dokumentaci a 
případnou realizaci pro zkapacitnění vydatnosti zdroje vody Tuněchody – zpracovat žádost o 
dotaci v rámci výzvy č. 2/2018 za cenu 25.000,- Kč bez DPH 

3. Uzavření Dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny mezi Městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, 
Kladruby, IČ: 00259888 (žadatel) a firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 
Jedná se o připojení p.p.č. 2493/16 v k.ú. Kladruby u Stříbra a prosloužení termínu realizace 
do 31.12.2020 

4. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 27/2019 „Obnova místní komunikace a chodníku 
v městě Kladruby“ mezi Městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888 
(objednatel) a firmou SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., Rubešova 565/25, 326 00 Plzeň, IČ: 27977951. 
Jedná se o změnu ceny díla na 1.822.841,07 Kč bez DPH (vícepráce +145.256,- Kč bez DPH; 
méněpráce -54.332,50 bez DPH, sleva za nedodržení ČSN 736131 – šíře spáry od krajníku 
obruby -50.000,- Kč bez DPH) 

5. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2019 „Kladruby, Husova 6, stavební úpravy – I. 
etapa (městský dům – bývalý špitál) – I. část – obnova střešního pláště objektu“ mezi 
Městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888 (objednatel) a firmou 
Stucco TM – Město Touškov s.r.o., Újezdská 82, 330 33 Město Touškov IČ: 04874391. Jedná 
se o změnu termínu dokončení stavebních prací nejpozději do 09.12.2019 

6. Zařazení žádosti J. L., Kladruby o výměnu bytu za větší do se seznamu žadatelů (nyní 1+0) 
7. Zařazení žádosti K. H., Kladruby do seznamu žadatelů o byt 
8. Cenovou nabídku a následné objednání výměny dveří na MěÚ Kladruby – sklad od Josefa 

Říhy, Jílová 337, Kladruby IČ: 87778998 za cenu 19.903,- Kč včetně DPH, montáže a 
zednického začištění 

9. Cenovou nabídku a následné objednání výměny dveří na ubytovně v Kladrubech, Revoluční 
80 od Josefa Říhy, Jílová 337, Kladruby IČ: 87778998 za cenu 22.781,- včetně DPH, montáže a 
zednického začištění 



10. Cenovou nabídku podkladu pod pvc krytinu v bytě v Zadní ulici od Jana Matějky, Plzeňská 
686, 349 01 Stříbro, IČ: 64887278 za cenu 6.569,- Kč včetně DPH v případě, že nebude po 
odkrytí stávající krytiny poškozený beton 

11. Propachtování pozemku p.p.č. 1655 o výměře 2609 m2 a p.p.č. 1652/1 o výměře 1201 m2 
v k.ú. Milevo za cenu 0,30 Kč/m2 za účelem vybudování výběhu pro koně. Pachtýr – M. T., 
Tachov 

12. Prodloužení platnosti nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku p.p.č. 83/1 v k.ú. Láz u 
Kladrub o výměře 1000 m2, za cenu 0,30 Kč/m2 od 01.01.2020 do 31.12.2022 za účelem 
uložení dřeva, stavebního materiálu a zřízení výběhu pro zvířata. Žadatel – A. H., Bor 

 

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

 
1. ZM schválit navýšení členského příspěvku do Dobrovolného svazku obcí Stříbrský region, 

Masarykovo nám. 1, 34901 Stříbro s platností od 01.01.2021 z dosavadních 10,- Kč/1 

obyvatel na 15,- Kč/1 obyvatel 

2. ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 1578/7 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 105 m2 za cenu 
54,- Kč/m2, kupující – V. M., Brod u Stříbra a T. M., Brod u Stříbra 

 

Rada města (valná hromada Kladrubských lesů s.r.o.)   d o p o r u č u j e : 

1. Oddělení střediska technických služeb od Kladrubských lesů s.r.o. a jeho zařazení zpět pod 

Město Kladruby s platností od 01.01.2020 

 
 
Zapsala:  Kateřina Hlinková dne 04.12.2019 
 
Ověřili:  Hana Floriánová – starostka města 
               Matěj Havránek – místostarosta města  


