
Zasedání rady města  

 

 Číslo:             43/2020 
 Datum:          13.05.2020  
 
Usnesení - upravená verze pro zveřejnění 

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

 

1. Nabídku CBS Nakladatelství s.r.o., Vodní 1972, Zlín 76001 na vypracování speciální dárkové 
fotoknihy Čarovné Česko – město nemá zájem 

2. Plán dokončení technické a dopravní infrastruktury lokality Kladruby západ - II. etapa 
3. Zápis č. 13/2020 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 29.04.2020 – správa 

poplatků a jejich výběr spadá do kompetence referenta finančního úseku 
4. Zápis z 12. kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby 

západ – II. etapa“ ze dne 11.05.2020 
5. Informaci ředitelky MŠ Kladruby ohledně požadavku (zájmu) rodičů na otevření provozu MŠ 

 
Rada města   s ch v a l u j e : 

1. Střednědobý výhled rozpočtu Regionálního muzea Kladrubska 2021 - 2022 
2. Finanční příspěvek  na kastraci volně pobíhajícího kocoura ve výši 350,- Kč,  žadatel – M. N., 

Kladruby 
3. Cenovou nabídku a následné objednání vypracování projektové dokumentace a inženýrskou 

činnost do fáze získání územního rozhodnutí na akci „Kanalizační a vodovodní přípojky pro 
RD č.p. 17, 18, 54 – Pozorka u Kladrub“. Zhotovitel – Ing. Jan Pipta, Za Školou 7/17, Mariánské 
Lázně 353 01, IČ: 09091025 za cenu 12.800,- včetně DPH 

4. Cenovou nabídku a následné objednání projekční a inženýrské činnosti na akci „Chodník pro 
pěší Brod u Stříbra“. Zhotovitel – Ing. Martina Pavlíková, Slovanské údolí 313/71, Plzeň 
31800, IČ: 88204154 za cenu 78.000,- bez DPH 

5. Cenovou nabídku a následné objednání projekční a inženýrské činnosti na akci „Kladruby 
ulice Kostelní“. Zhotovitel – Ing. Martina Pavlíková, Slovanské údolí 313/71, Plzeň 31800, IČ: 
88204154 za cenu 193.600,- Kč,- bez DPH 

6. Přidělení bytu č. 3 (3+1) na Náměstí Republiky 86 v Kladrubech v tomto pořadí: 
F. O. Kladruby 
Přidělení bytu po F. O. (2+1) J. Š., Kladruby 
Přidělení bytu po J. Š. (1+1) M. L., Kladruby.  V případě nepřijetí bytu žadatelem č. 1, bude 
dále postupováno dle varianty č. 2, která je uvedena v zápisu z jednání.   

7. Uzavření nájemní smlouvy se společností STARNET s.r.o., Žižkova 226/3, České Budějovice, 
37001 o užívání části nemovitosti (část půdního prostoru) na st.p.č. 734 v k.ú. Kladruby u 
Stříbra v Revoluční ulici 406 v Kladrubech za účelem umístění zařízení pro příjem a vysílání 
internetového signálu. Nájemné 2.000,-Kč+ DPH/1 rok, platnost smlouvy od 01.01.2020 do 
31.12.2020 s automatickým prodloužením vždy o jeden rok.  

8. Cenovou nabídku a následné objednání lampy veřejného osvětlení ve Vrbici u Stříbra. 
Zhotovitel – ČESKO-BAVORSKÁ spol. s.r.o., Stříbrská 380, Kladruby 34461, IČ: 18251889 za 
cenu 13.730,- bez DPH 

9. Pozastavení veškerých příprav pro konání tradiční Kladrubské pouti v srpnu 2020 z důvodu 
stále trvajících opatření proti šíření koronaviru. Při uvolnění opatření bude realizován 
náhradní program.  
 



10. Vydání povolení k užívání veřejného prostranství před cukrárnou na Náměstí Republiky 30, 
Kladruby za účelem umístění stolků a židlí na dobu od 11.05.2020 do 30.09.2020 za stejných 
podmínek jako v uplynulém roce, dodržování platných opatření proti šíření nákazy 
koronaviru.  Žadatel Hana Zdvihalová, Hřbitovní 231, 349 61  Kladruby, IČ 416 40 411 

11. Vydání povolení k užívání veřejného prostranství před restaurací U Koruny, Revoluční  80, 
Kladruby  za účelem umístění stolků a židlí na dobu od 11.05.2020 do 30.09.2020 za stejných 
podmínek jako v uplynulém roce, dodržování platných opatření proti šíření nákazy 
koronarivu, využívání max. do 22,00 hodin.  Žadatel Martina Švarcová, Zadní 355,  349 61  
Kladruby,  IČ 037 59 172  

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

1. ZM schválit odprodej pozemku p.p.č 2493/21 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 1451 m2 za 
cenu 650,- Kč/m2 + DPH (lokalita západ, II. etapa). Kupující  – L. M., Stříbro a M.  M., Stříbro 

2. ZM Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-0013179/VB/001 
Kladruby, TC, p.č. 77/5 – kNN na pozemku část  p.p.č. 2001 v k.ú. Kladruby u Stříbra mezi 
Městem Kladruby, náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby, IČ 00259888 a ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, IČ 24729035 zastoupena společností SUPTel a.s., 
Hřbitovní 15,312 00 Plzeň, IČ 25229397. Rozsah břemene: je vymezen v GP 841-146/2019. 
Jednorázová náhrada je 1000,- Kč 
 

 

Rada města  n e s ch v a l u j e  : 

 

     1.  Vydání povolení k užívání veřejného prostranství v prostoru za restaurací U Koruny, Revoluční     
          čp. 80, Kladruby  za účelem umístění 3 ks  stolků a židlí z důvodu vytvoření malé letní  
          zahrádky.  Důvod neschválení: bude probíhat oprava ubytovny – změna užívání na byty,  
          ukládání materiálu.  Žadatel Martina Švarcová, Zadní 355,  349 61  Kladruby,  IČ 037 59 172 
 

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

 

1. Pronájmu pozemku části  p.p.č. 2442 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 500  m2 
 
 

 
Zapsala:  Kateřina Hlinková dne 13.05.2020 
 
Ověřili: Hana Floriánová – starostka města  
              Matěj Havránek – místostarosta města 


