
 

Zasedání rady města  

 

 Číslo:             42/2020 
 Datum:          29.04.2020  

 

Usnesení:  

 

 

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

 

 

       1.   Zápis z 11. kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby    

             západ – II. etapa“ ze dne 24.04.2020 

2.   Odstoupení jednoho ze dvou  žadatelů od Žádosti o odprodej pozemku určeného k výstavbě    

      RD v Kladrubech lokalita západ – II. etapa. Odstupující žadatel – M. T.,     

      Skapce.  Jedná se o p.p.č. 2493/34 a 580/154 o celkové výměře 672 m2. Druhý žadatel  
            na žádosti trvá  

 

Rada města   s ch v a l u j e : 

 
1. Cenovou nabídku a následné objednání opravy balkonu u bytu v areálu  mateřské školy. 

Zhotovitel – Otto Hilf malířské práce, Vodičkova 639, Stříbro, 34901, IČ  61806374 za cenu 

74.747,- Kč bez DPH 
2. Prodloužení nájemní smlouvy o nájmu  bytu č. 10  na Náměstí Republiky 36 v Kladrubech na 

dobu od 01.06.2020 do 31.05.2021. Nájemník – R. K. 

3. Cenovou nabídku a následné objednání opravy střechy kapličky ve Vrbici. Zhotovitel – 
STŘECHY KOŽNAR, Dukelská 1569, Stříbro 34961, IČ  61805181 za cenu 196.764,51 Kč 

včetně DPH 

4. Podání žádosti ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje o dotaci z programu „Podpora pro obce, 

které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na 
zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2020“ 

5. Podání žádosti ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje o zařazení do projektu „Program na 

výsadbu stromů“ realizovanou z projektu Plzeňského kraje ve spolupráci se Správou a 
údržbou silnic Plzeňského kraje; požadavek 30 ks ovocných stromů s realizací na části p.p.č. 

1726 v k.ú. Brod u Stříbra při komunikaci na Výrov 

6. Výsledek hospodaření za rok 2019 Regionálního muzea Kladrubska, Náměstí Republiky 90, 

Kladruby, IČ  03940004 
7. Výsledek hospodaření za rok 2019 Mateřské školy v Kladrubech, Husova 297, Kladruby,     

IČ  60611642 

8. Výsledek hospodaření za rok 2019 Základní školy v Kladrubech, Husova 203, Kladruby,      
IČ  60611634 

9. Provedení deratizace v městě Kladruby – položení nástrah proti hlodavcům v prostorách 

veřejné zeleně a některých částí kanal. sítě. Zhotovitel – DESINSEKTA, Lindauerova 21, 
Plzeň 30100, IČ  26405270 v ceně max. 17.300,- Kč bez DPH 

10. Provedení postřiku širokospektrální ULV desinfekcí vnitřních prostor budovy Městského 

úřadu v Kladrubech. Zhotovitel – DESINSEKTA, Lindauerova 21, Plzeň 30100,                    

IČ  26405270 v ceně max. 5.000,- Kč bez DPH 
11. Zařazení správního území města Kladruby do Území působnosti MAS Český Západ z.s., 

náměstí Kryštofa Haranta 30, Bezdružice 34953, IČ  26659981 na období 2021 – 2027 



12. Cenovou nabídku a následné objednání dalšího dílu na víceúčelovém hřišti v Kladrubech 

(místo původně plánované bezuzlové ochranné sítě v barevném provedení a lanem po celém 

obvodu), nový díl stejného charakteru jako jsou díly spodní. Zhotovitel – Marek Demjan,  
Kaznějovská 1211/11, 323 00 Plzeň – Bolevec, IČ 72215984 za cenu 21.250,-Kč bez DPH 

včetně montáže 

13. Zábor chodníku před domem v Revoluční ulici čp. 44 v Kladrubech za účelem postavení 
lešení kvůli opravě fasády v termínu od 24.04.2020 – 31.05.2020. Žadatel – Stavpro – služby 

s.r.o., Revoluční 44, Kladruby, IČ  25201646 s tím, že případné škody na chodníku budou 

odstraněny  

14. Organizační zabezpečení konání Zastupitelstva města Kladruby dne 27.5.2020, místo konání 
bude upřesněno na pozvánce   

 

Rada města   d o p o r u č u j e  : 

1. ZM schválit Účetní závěrku za rok 2019 
2. ZM schválit Závěrečný účet města Kladruby za rok 2019 

3. ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 2493/34 a 580/154 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové 

výměře 672 m2, lokalita Kladruby západ – II. etapa. Žadatel – L. K., Slovensko 
4. ZM neschválit odprodej pozemku p.p.č. 185/6 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 932 m2. 

Žadatel – R. K., Kladruby 

 

 

Rada města  n e s ch v a l u j e  : 

 

1. Podporu provozu Linky bezpečí, z.s. dle jejich požadavku na příspěvek ve výši 7.500,- Kč  
2. Objednání renovace parket v sále kulturního domu v Kladrubech dle dvou předložených 

cenových nabídek  - příliš vysoká cena realizace  

3. Žádost JSDH Kladruby na pořízení osobního automobilu ŠKODA FABIA HATCHBACK      
a to formou bezúplatného převodu vyřazeného nepotřebného majetku od  HZS Plzeňského 

kraje  

 

 

Rada města  s o u h l a s í  : 

 

1. Se zapojením mateřské školy do projektu kraje financovaného z operačního programu 
potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem. Název projektu – 

Obědy do škol v Plzeňském kraji 2020/2021 

2. S předloženou projektovou dokumentací na vrtanou studnu na p.p.č. 2488 v k.ú. Kladruby u 
Stříbra – Investor: M. N., Kladruby s upozorněním na zatrubněný odtok z rybníku 

3. S oplocením pozemku u rekreační chaty Brod u Stříbra č.e. 35 na p.p.č. 1459/3 v k.ú. Brod u 

Stříbra, pozemek ve vlastnictví žadatele. Žadatelé – Z. D. a J. D., Zdiby 

 

 

Rada města  (valná hromada Kladrubských lesů s.r.o.)   s ch v a l u j e : 

 
1. Účetní závěrku roku 2019 - Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2019 včetně přílohy k účetní 

závěrce ve zkráceném rozsahu pro účetní období 2019 

2. Převod ztráty ve výši 2.120.051,38 Kč na vrub nerozděleného zisku minulých let 
 

 

 

 

 

 



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

 

1. K předložené projektové dokumentaci k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 2493/11 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra, lokalita Kladruby, západ – II. etapa. Investor: L. a V. E., Kladruby 

 

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

 

1. Propachtování pozemků (prodloužení  pachtovních smluv)  viz. seznam  pozemků,  za účelem 

provozování zemědělské činnosti  s platností od 01.09.2020 do 31.8.2025. Podmínky: nejnižší 

cena pachtovného 3000,-Kč/1 ha/1 rok, možnost dorovnání nabídnuté výše ceny dosavadním 
pachtýřem,  podávání nabídek nejpozději do  03.06.2020  

2. Propachtování pozemku části p.p.č. 2007 v k.ú. Milevo o výměře 5000 m2 

 
 

 

Zapsala:  Kateřina Hlinková dne 29.04.2020 
 

 

 

Ověřili:  Hana Floriánová – starosta města  
               Matěj Havránek – místostarosta města 


