
Zasedání rady města  

 

 Číslo:             41/2020 
 Datum:          15.04.2020  
 
Usnesení - upravená verze pro zveřejnění 

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

 

1. Stížnost na porušování práva na klidný a pokojný život a ničení majetku. Stěžovatel – M. P., 
Kladruby  

2. Informaci spolku Ultreia, z.s.  o vedení tzv. Železné trasy  (pojmenované podle obce na 
hranici s Německem) – ponechání její původní trasy přes klášter  
 

Rada města   s ch v a l u j e : 

1. Provedení drobných stavebních úprav v Pohostinství v Brodu do výše 15.000,- Kč včetně DPH. 
Žadatel a zhotovitel – stávající nájemce Mgr. J.B., Brod u Stříbra 

2.    Uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava hřbitovní zdi Kladrubského hřbitova“ Zhotovitel –  
       Jaroslav Zabloudil, Na Vinici 1109, 349 01 Stříbro, IČ: 46800425 za cenu 1.073.697,- Kč         
       včetně DPH 
3. Z důvodu vývoje situace ohledně koronaviru se ruší veškeré kulturní, společenské a sportovní 

akce připravované na měsíc červen 2020 
4. Vydání souhlasu k uzavření  pachtovní smlouvy s třetí osobou  na pozemky uvedené  

v pachtovní smlouvy č. 7/2019 uzavřené mezi Městem Kladruby a Miroslavem Pospíšilem, 
Těchlovice 29, 34901, IČ: 41641337. Novým pachtýřem a za stejných podmínek bude       
AGRO Pospíšil s.r.o., Těchlovice 29, 34901, IČ: 09078444  

5. Uzavření dohody o údržbě pozemku (pokos trávy) části p.p.č. 2545 v k.ú. Kladruby u Stříbra    
o výměře 8497 m2 a části p.p.č. 2548 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 2500 m2 mezi 
městem Kladruby a ZEVYP spol. s r.o., náměstí Republiky 35, 349 61  Kladruby, IČ 18251455 
s platností od 1.5.2020 do 31.8.2020 za cenu 3000,-Kč/1 ha/1 rok  

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

1. ZM schválit v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)              
za použití § 44 stavebního zákona návrh na pořízení Územního plánu Kladruby 

2. ZM schválit starostku města Kladruby paní Hanu Floriánovou jako určeného zastupitele       
pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu, tj. Městský úřad Stříbro – odbor výstavby      
a územního plánování 

3. ZM schválit dohodu o ukončení smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky       
č. 3000189146 – Zadní 355, Kladruby. Vlastník přípojky  – Město Kladruby, Náměstí Republiky 
89, Kladruby IČ: 00259888, Provozovatel – GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 
60200, IČ:27935311  

4. ZM schválit uzavření kupní smlouvy na odkup plynovodní přípojky – Zadní 355, Kladruby, 
kupní smlouva č. 9420000912/4000229733. Prodávající - Město Kladruby, Náměstí Republiky 
89, Kladruby IČ: 00259888, kupující -  GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 60200, 
IČ:27935311, cena  36.079,- Kč včetně DPH 

5. ZM schválit dohodu o ukončení smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky       
č. 3000189144 – Zadní 356, Kladruby. Vlastník přípojky  – Město Kladruby, Náměstí Republiky 



89, Kladruby IČ: 00259888, Provozovatel – GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 
60200, IČ:27935311  

6. ZM schválit uzavření kupní smlouvy na odkup plynovodní přípojky – Zadní 356, Kladruby, 
kupní smlouva č. 9420000908/4000229564. Prodávající - Město Kladruby, Náměstí Republiky 
89, Kladruby IČ: 00259888, kupující -  GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 60200, 
IČ:27935311, cena  25.570,- Kč včetně DPH 

7. ZM schválit dohodu o ukončení smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky      
č. 4000216798 – Posilovna. Vlastník přípojky – Město Kladruby, Náměstí Republiky 89, 
Kladruby IČ: 00259888, Provozovatel – GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 60200, 
IČ:27935311  

8. ZM schválit uzavření kupní smlouvy na odkup plynovodní přípojky – Posilovna, kupní smlouva 
č. 9420000916/4000229762. Prodávající - Město Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby 
IČ: 00259888, kupující -  GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 60200, IČ:27935311, 
cena  47.500,- Kč včetně DPH 
 

 

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

 

1. Uzavření nájemní smlouvy o užívání části nemovitosti (část půdního prostoru) v Revoluční 
ulici čp. 406, Kladruby za účelem umístění zařízení pro příjem a vysílání internetového signálu 
pomocí bezdrátové technologie pro datové přenosy dat  
 
 
 

 
Zapsala:  Kateřina Hlinková dne 15.04.2020 
 
Ověřili: Hana Floriánová – starostka města  
              Matěj Havránek – místostarosta města 


