Zasedání rady města

Číslo:
Datum:

39/2020
25.03.2020

Usnesení - upravená verze pro zveřejnění
Rada města b e r e n a v ě d o m í :
1.
2.
3.
4.
5.

Protokol o provedeném servisu úpravny vody v Brodu u Stříbra
Zápis č. 06/20 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného dne 11.03.2020
Plán činnosti a kontrol Finančního výboru ZM Kladruby na rok 2020
Zrušení akce CONVOY OF REMEMBRANCE 1945, která se měla uskutečnit dne 01.05.2020
Usnesení o zastavení stavebního řízení „Stavební úpravy – zřízení třídy a úprava umývárny u
tělocvičny“
6. Oznámení o zastavení stavebních prací na akci „Technická a dopravní infrastruktura lokalita
Kladruby západ – II. etapa“ firmou LESNÍ STAVBY s.r.o., Palackého 764, Nýrsko 34022, IČ:
64834042 z důvodu šířící se pandemie koronaviru COVID-19
7. Protokol o kontrole na výkon matriční agendy u Městského úřadu Kladruby za rok 2019
provedené 06.03.2020 – bez závad
8. Žádost o změnu územního plánu týkající se st.p.č. 82/1 v k.ú. Brod u Stříbra za účelem
výstavby RD. Žadatelé – K. a A. Š., Stříbro. Bude řešeno v novém uzemním plánu
Rada města s ch v a l u j e :
1. Objednání 6 ks pneumatik Bridgestone M840 10R22,5 na požární auto Renault MIDLUM pro
JSDH Kladruby v hodnotě do 60.000,- Kč včetně DPH + doprava a přezutí s tím, že
požadujeme předložit návrh na využití stávajících pneumatik
2. Podání žádosti o dotaci z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Plzeňského kraje v roce 2020“ – Přetlakové dýchací přístroje
3. Změnu svítidel na akci „Technická a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby západ – II.
etapa“. Svítidlo použité v první etapě se již nevyrábí a doporučený typ výrobcem je MODUS
LVLEDOS5000V25/ND. Změna svítidla nebude mít vliv na cenu
4. Cenovou nabídku a následné objednání dřevěných beden na stan. Zhotovitel – Zdeněk Liška,
Okružní 375, Kladruby, IČ: 68778040 za cenu 17.900,- Kč včetně DPH
5. Zařazení žádosti J. J., Kladruby do seznamu žadatelů o zahrádku
6. Darovací smlouvu mezi dárcem Městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ:
00259888 a obdarovaným Stodskou nemocnicí a.s., Hradecká 600, 333 01 Stod, IČ: 26361086
ve výši 20.000,- Kč
7. Zaslání upozornění ZŠ Kladruby ohledně udělení výjimky z počtu žáků pro školní rok
2020/2021 s tím, aby přijali taková opatření, aby nebyla výjimka potřeba řešit
8. Posunutí splatnosti kupní ceny pozemku p.p.č. 2493/14 v k.ú. Kladruby u Stříbra z důvodu
vyhlášení nouzového stavu a s tím spojených problémů s vyřízením hypotečního úvěru.
Žadatel – P. S., Stříbro. Posunutí termínu úhrady nejdéle jeden měsíc po ukončení zákazu
volného pohybu osob (nouzového stavu)
9. Posunutí platnosti za předplacený vstup do posilovny z důvodu nouzového stavu a nařízení
vlády o uzavření posiloven. Předplacené vstupné se posunuje o dobu uzavření posilovny.
Nevztahuje se na celoroční předplatné
10. Odpuštění platby nájmu za pronájem nebytových prostor (jen za nájem nikoli platby za
energie) z důvodu nouzového stavu a vládou nařízeného opatření ve věci uzavření restaurací

a kadeřnictví z důvodu zamezení šíření Koronaviru s platností od 14.03.2020 po dobu
účinnosti tohoto opatření, maximálně však do 30.04.2020 (pokud opatření bude i nadále
trvat, bude řešeno zastupitelstvem města). Týká se Restaurace u Koruny, Pohostinství
v Brodu a kadeřnictví v DPS.
11. Dotace zájmovým organizacím z rozpočtu města Kladruby na rok 2020 (Příloha č.1)

Rada města d o p o r u č u j e :
1. ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu r. 2020 – 2024
2. ZM neschválit odprodej části pozemku p.p.č. 1542 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 72 m2 –
jedná se o lesní pozemek. Žadatelé – Mgr. M. a MUDr. P. N., Stříbro
Rada města n e m á n á m i t e k :
1. K předloženému záměru stavby skladu a domácí dílny na parcelách č.p.p. 1964/7, 1772/4
v k.ú. Kladruby u Stříbra a na st.p.č. 648/1, 648/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Vlastníci pozemků
manželé J. J. a J.J., Kladruby
2. K vydání povolení k odběru podzemních vod ze stávající studny na p.p.č. 1399/1 za účelem
zásobování rodinného domu č.p. 1 na st.p.č. 19/2 v k.ú. Tuněchody u Stříbra
3. K předložené projektové dokumentaci na vrtanou studnu na p.p.č. 1739 v k.ú. Brod u Stříbra
při dodržení podmínek jako je nepoškození lesních porostů a lesních cest. Investor – J. Š.,
Plzeň
4. K předložené projektové dokumentaci na výstavbu RD na p.p.č. 2493/19 v k.ú. Kladruby u
Stříbra lokalita Kladruby západ – II. etapa. Investor – J. B., Stříbro

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

dne 25.03.2020

