
Zasedání rady města  

 

 Číslo:             44/2020 
 Datum:          25.05.2020  
 
Usnesení - upravená verze pro zveřejnění 

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

 

1. Zápis z 13. kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby 
západ – II. etapa“ ze dne 22.05.2020 

2. Zápis č. 14/2020 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 20.05.2020 
3. Cenovou nabídku na prodloužení pletiva na víceúčelovém hřišti u posilovny za cenu 26.750,- 

Kč bez DPH od Marka Demjana, Kaznějovská 11, Plzeň 32300, IČ: 72215984 – nebude 
realizováno z důvodu možného problému se statikou 

4. Otevřený dopis od JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D. ohledně vývoje finančních dopadů na 
rozpočty obcí v souvislosti s výdajemi státního rozpočtu na COVID-19 

5. Výzvu Městského úřadu Stříbro, odboru výstavby a územního plánování, Masarykovo 
náměstí 1, 34901 Stříbro vlastníku nemovitosti k zajištění stavby proti možnému vstupu 
nepovolaných osob u bytového domu v Brodu u Stříbra č.p.62. Vlastník stavby – Moravia 
develop s.r.o., Břetislavova 3149/5, 69002 Břeclav, IČ: 03336174 

6. Kritéria a provozní opatření pro rodiče dětí nastupujících do MŠ od 01.06.2020 
7. Nabídku vinařství Šlancar a Gabriel, Rýmařovská 474, Praha 9, 19900, IČ: 01832298 na ručně 

vyráběné dárkové tubusy na míru s gravírováním přímo na lahve – město nemá zájem 
8. Návrh dopravního řešení u in-line dráhy a fotbalového hřiště – omezení vjezdu na in-line 

dráhu a řešení odvodu dešťových vod 
 

Rada města   s ch v a l u j e : 

1. Otevření Mateřské školy v Kladrubech s platností od 01.06.2020 při dodržení stanovených 
kritérií a provozních opatření 

2. Zábor chodníku před domem na Náměstí Republiky č.p. 180 v Kladrubech za účelem 
postavení lešení kvůli opravě fasády v termínu od 25.05.2020 – 16.06.2020. Žadatel – Otto 
Hilf, Vodičkova 639, Stříbro 34901, IČ: 61806374 s tím, že případné škody na chodníku budou 
odstraněny 

3. Cenovou nabídku a následné objednání převodu na novou verzi CODEXISu za cenu 15.000,- 
Kč bez DPH s tím, že roční poplatek zůstává ve stejné výši 5.000,- Kč/rok od firmy ATLAS 
software a.s., V Parku 20, 14800 Praha 4, IČ: 25898795 

4. Objednání publicity projektu vodovodní vrt Tuněchody dodávaného do výzvy 2/2018 
financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředí v rámci Národního programu 
Životního prostředí. Zhotovitel – Ing. Zdeněk Havel, Sicherova 1652/7, 19800 Praha 9, IČ: 
06180965 za cenu 10.000,- Kč bez DPH 

5. Objednání zpracování, podání žádosti včetně všech příloh a administraci projektu vodovodní 
vrt Tuněchody podávané do výzvy 2/2018 financovaného ze zdrojů Státního fondu životního 
prostředí v rámci Národního programu Životního prostředí. Zhotovitel – Ing. Zdeněk Havel, 
Sicherova 1652/7, 19800 Praha 9, IČ: 06180965 za cenu 25.000,- Kč bez DPH 

6. Cenovou nabídku a následné objednání myčky provozního nádobí do Mateřské školy v 
Kladrubech od firmy MARCCRAB GASTRO CB s.r.o., Slovanská Alej 24b, Plzeň 31200. Model 
Winterhalter KP151ES za cenu 155.969,- Kč včetně DPH, instalace a dopravy 



7. Užívání osobních automobilů MAZDA CX-3 –RZ 6P6 4010 a Škoda Octavie – RZ 1P8 4694 pro 
potřeby JSDH Kladruby. Termín využití dle předchozí dohody se starostkou nebo 
místostarostou města. Řidiči JSDH Martin Šebesta, Radek Budín, Martin Větrovec  

8. Užívání osobního automobilu MAZDA CX-3 – 6P6 4010 a Škoda Octavie – 1P8 4694 pro 
potřeby Regionálního muzea Kladrubska. Termín využití dle předchozí dohody se starostkou 
nebo místostarostou města. 

9. Cenovou nabídku a následné objednání rozšíření videa o natočení a implementaci záběrů ZŠ, 
MŠ, fotbalového hřiště a in-line dráhy za cenu 2.000,- Kč včetně DPH 

10. Zařazení žádosti M. S., Stříbro do seznamu žadatelů o byt  
11. Prodloužení nájemních smluv na byt 

- L. J. – Kladruby – 01.07.2020 – 31.12.2020 
- V. P. – Kladruby – 01.07.2020 – 31.12.2020 

12. Opětovné řešení přidělení bytu na Náměstí Republiky 86 v tomto pořadí: 
- B. P. a J. R., Kladruby 
- Přidělení bytu (2+1) po B. P. a J. R. M. L., Kladruby 

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

1. ZM schválit uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku 
vlastníka – jedná se o „Chodník pro pěší – Brod u Stříbra“. Vlastník – Správa a údržba silnic 
Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov 32600, Plzeň, IČ: 
72053119, Investor – Město Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby 34961, IČ: 00259888. 
Pozemky p.p.č. 1606/1 v k.ú. Brod u Stříbra – zábor 320 m2, p.p.č. 1782 v k.ú. Brod u Stříbra – 
zábor 75 m2 

2. ZM schválit pronájem části pozemku p.p.č.2007 v k.ú. Milevo o výměře 5000m2 za cenu 0,30 
Kč/m2 na dobu od 01.07.2020 – 31.12.2021 za účelem pastviny pro jednoho koně. Žadatel – 
J. N., Milevo  
 

 

Rada města  n e s ch v a l u j e  : 

 

1. Žádost B. R. o pronájem části domu v Milevě č.p. 36 za účelem přechodného uskladnění 
starožitností – nemovitost je pro tento účel využití nevhodná 

 

 
 
 

 
Zapsala:  Kateřina Hlinková dne 25.05.2020 
 
Ověřili: Hana Floriánová – starostka města  
              Matěj Havránek – místostarosta města 


