
Zasedání rady města  

 

 Číslo:             37/2020 
 Datum:          11.03.2020  
 
Usnesení - upravená verze pro zveřejnění 

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

 

1. Sdělení Národního památkového ústavu o návrhu zařazení akce obnovy kulturní památky – 
Kladruby, Husova ulice, městský dům bývalý špitál č.p. 6 do Havarijního programu 
Ministerstva kultury 2020 a doporučení poskytnutí příspěvku do výše 500.000,- Kč 

2. Nabídku firmy Walk Solutions s.r.o., Veverkova 298/5, Plzeň 30100, IČ: 26414201 na úpravu 
internetových stránek města Kladruby 

3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2019 – nebyly zjištěny 
žádné chyby a nedostatky 

4. Uzavření smlouvy o dílo mezi Dobrovolným svazkem obcí  Stříbrského  regionu, Masarykovo 
náměstí 1, 34901 Stříbro, IČ: 269458201 a Petrem Svobodou, Blatenská 727/5, Plzeň 32600, 
IČ: 73754013. Jedná se o vytvoření 13 ks videomedailonků, 1ks videopozvánky do regionu za 
cenu 75.000,- Kč s DPH s tím, že se jednotlivé obce budou finančně spolupodílet a bude 
vytvořen 1 videomedailonek pro potřeby dané obce  

5. Zápis č. 12/2020 z jednání Finančního výboru Města Kladruby ze dne 26.02.2020 
6. Analýzu průjezdu vozidel s týdenní statistikou na 3 místech v období od 10.01.2020 až 

10.02.2020 
 

Rada města   s ch v a l u j e : 

1. Podání platebního rozkazu Okresnímu soudu v Tachově na V. K., Kladruby, o zaplacení částky 
63.317,- Kč s příslušenstvím 

2. Uzavření smlouvy o dílo č. 1/2020 mezi objednatelem – Město Kladruby, Náměstí Republiky 
89, Kladruby, IČ: 00259888 a Zhotovitelem – KOUTNÝ GROUP s.r.o., Budilova 161/15, Plzeň 
30100, IČ: 02527715 na stavební dílo „Kladruby, Husova 6, stavební úpravy – I. etapa 
(městský dům – bývalý špitál) – obnova střešního pláště objektu – II. etapa“ za cenu 
1.265.422,42 včetně DPH 

3. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2020 mezi objednatelem – Město Kladruby, 
Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888 a Zhotovitelem – KOUTNÝ GROUP s.r.o., 
Budilova 161/15, Plzeň 30100, IČ: 02527715 na stavební dílo „Kladruby, Husova 6, stavební 
úpravy – I. etapa (městský dům – bývalý špitál) – obnova střešního pláště objektu – II. etapa“. 
Dodatek slouží pro oddělení příslušného finančního podílu dle podmínek dotace, dodatek na 
částku 747.016,14 včetně DPH 

4. Cenovou nabídku a následné objednání opravy malotraktoru Kubota B2530 od firmy Liva 
Předslavice spol. s.r.o., Předslavice 19, Volyně 38701, IČ: 63906821 za cenu 61.771,- s DPH 

5. Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé 
potřeby obcí Plzeňského kraje 2020“ – hřbitovní zeď 

6. Uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením 
pečovatelské služby mezi Městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888 a 
Centrem pečovatelských a ošetřovatelských služeb, Partyzánská 519, Město Touškov 33033, 
IČ: 75062330 – prodloužení platnosti smlouvy  

7. Uzavření Darovací smlouvy č. 23/DS/2020 mezi obdarovaným Dobrovolným svazkem obcí 
Stříbrský region, Masarykovo Náměstí 1, Stříbro 34961, IČ: 69458201 a dárcem Městem 



Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888. Předmětem daru je finanční částka 
v hodnotě 5.000,- Kč na výrobu propagačního videa Stříbrského regionu – finanční spolupodíl 
na vytvoření 1 videomedailonku pozvánky do regionu zprostředkované Dobrovolným  
svazkem obcí Stříbrského regionu a Petrem Svobodou, viz. toto usnesení  odstavec rada 
města bere na vědomí, bod č. 4 

8. Pravidla pro přidělování městských bytů do nájmu občanů včetně formuláře pro podání 
žádosti 

9. Cenovou nabídku a následné objednání vyhotovení projektové dokumentace pro opravu 
objektu pohostinství v Brodu u Stříbra. Zhotovitel - Ing. Kateřina Rytířová, Projektování 
staveb, Brod u Stříbra 65, 34901, IČ: 70759073 za cenu 62.000,- Kč vč. DPH plus další náklady 
na zajištění ostatních s tím souvisejících podkladů (mykologický průzkum, průkaz energetické 
náročnosti budovy) 

10. Cenovou nabídku a následné objednání malování schodiště v bytovém domě na Náměstí 
Republiky 36 v Kladrubech. Zhotovitel – Otto Hilf, malířské práce, Vodičkova 639, Stříbro 
34901, IČ: 61806374 za cenu 10.178,- Kč vč. DPH 

11. Přidělení bytu č. 5 v DPS v tomto pořadí: 
- M. L. 
- L. K.  
- D. J. 

12. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy na p.p.č 2493/21 v k.ú. Kladruby u Stříbra (lokalita 
Kladruby západ – II. etapa) o výměře 1451 m2, L. M. a M. M., Zhoř z důvodu jejich finanční 
situace. Uhrazená záloha dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní připadá prodávajícímu jako 
smluvní pokuta  

13. Pokácení 1 ks modřínu (obvod kmene ve 130 cm nad zemí 67 cm) na st.p.č. 34/1 v k.ú. Vrbice 
u Stříbra. Pozemek je ve vlastnictví žadatele. Kácení provede žadatel  v době vegetačního 
klidu do 31.03.2020. Při samotném provádění prací bude dodržována bezpečnost práce a 
nebude poškozen cizí majetek. Žadatel – R. V., Vrbice u Stříbra 

14. Pokácení  1 ks borovice (obvod kmene ve 130 cm nad zemí 58 cm) a 1 ks smrku (obvod 
kmene ve výši 130 cm nad zemí  42 cm)  na p.p.č. 797/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra. Pozemek je ve 
vlastnictví města. Kácení provede žadatel na své náklady včetně kompletního úklidu v době 
vegetačního klidu do 31.03.2020. Při samotném provádění prací bude dodržována 
bezpečnost práce a nebude poškozen cizí majetek. Žadatel – R. V., Vrbice u Stříbra 

15. Schvaluje ceník mobilních svozů nebezpečného odpadu, objemného odpadu, elektroodpadu 
a pneumatik od 01.01.2020 firmy EKO-SEPAR s.r.o. Nýřany, Hřbitovní 1214, Nýřany 33023, IČ: 
477 14 760.  

16. Finanční příspěvek ve výši 5000,-Kč pro Military Car Club Plzeň, z.s., Domažlická 172a, Plzeň 
318 00, IČ: 05648220 na akci CONVOY OF REMEMBRENCE 1945 konaná dne 1.5.2020 

17. ZM schválit uzavření Smlouvy o umístění zařízení č. SUZB/6010/2020 mezi Městem Kladruby, 
Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888 a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 40502 
Děčín IV, IČ: 24729035, týkající se umístění zařízení veřejného osvětlení na 1 podpěrném 
bodu vedení NN pro následné napojení rozšíření veřejného osvětlení na Pozorku, napojovací 
bod na lampě veřejného osvětlení u RD č.p. 286 v Kladrubech 

 
Rada města   n e s ch v a l u j e  : 

 

1. Pokácení 1 ks smrku naproti č.p. 15 ve Vrbici u Stříbra (přes cestu). Nejsou patrné hranice 
pozemku, tudíž není jasný vlastník pozemku; na rozhraní pozemků p.p.č. 28 a p.p.č. 797/1 
v k.ú. Vrbice u Stříbra. Požadavek na kácení bude projednán s vlastníkem sousedního 
pozemku  a dle výsledku dále řešen 

 
 
 



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

1. Uzavření Darovací smlouvy č. 1/DS/2020 mezi obdarovaným Městem Kladruby, Náměstí 
Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888 a dárcem Dobrovolným svazkem obcí Stříbrský region, 
Masarykovo Náměstí 1, Stříbro 34961, IČ: 69458201. Předmětem daru je vyvětvovací  pila 
STIHL HT 101 v hodnotě 16.069,- Kč, která byla původně pořizována z dotace Plzeňského 
kraje  (splnění dotačních podmínek uplynutím vázací doby) 

2. Uzavření Darovací smlouvy č. 10/DS/2020 mezi obdarovaným Městem Kladruby, Náměstí 
Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888 a dárcem Dobrovolným svazkem obcí Stříbrský region, 
Masarykovo Náměstí 1, Stříbro 34961, IČ: 69458201. Předmětem daru je mobiliář cyklotras 
na Stříbrsku (2x tabule + mapa, 2x odpočívadlo) v hodnotě 66.361,50 Kč, který byl původně 
pořizován z dotace Plzeňského kraje (splnění dotačních podmínek uplynutím vázací doby) 
 

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

1. K předložené projektové dokumentaci ke stavbě posklizňové linky na p.p.č. 202/9 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra. Žadatel – AGRONED plus s.r.o., Milevská 407, Kladruby, IČ: 29098611, 
s upozorněním na stav a majetkové poměry přístupové komunikace 

 
 
Zapsala:  Kateřina Hlinková dne 12.03.2020 
 
Ověřili: Hana Floriánová – starostka města  
              Matěj Havránek – místostarosta města 


