Zasedání rady města

Číslo:
Datum:

45/2020
10.06.2020

Usnesení - upravená verze pro zveřejnění
Rada města b e r e n a v ě d o m í :
1. Zápis z 14. kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby
západ – II. etapa“ ze dne 05.06.2020
2. Podání zpráv a vysvětlení k zápisům č. 12,13 a 14/2020 z jednání finančního výboru
3. Sdělení ZŠ Kladruby o navýšení cen obědů s platností od 1.9.2020
4. Akceptaci žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Vodovodní vrt
v obci Tuněchody
5. Žádost V. Š., Janov nad Nisou o koupi jakéhokoli pozemku nejlépe pole, zemědělskou půdu
v k.ú. Vrbice u Stříbra. Město zemědělskou půdu neprodává
6. Oznámení ČEZ Distribuce o plánovaném provádění rekonstrukce sítě nízkého napětí v roce
2021 v části obce Kladruby, ulice Zahradní a Sadová. Nutno prověřit dopad na veřejné
osvětlení
7. Informaci o rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ, kam jsme žádali o nadační příspěvek na
„Vybavení pro SDH Kladruby“; nevyhovění naší žádosti
8. Přehled podaných žádostí o dotace v roce 2020 (stav k 4.6.2020), podáno celkem 15 žádostí
(ministerstvo pro místní rozvoj, krajský úřad, státní fond ŽP, ministerstvo kultury, nadace
ČEZ)
9. Informaci o procházejícím vedení vodovodního přivaděče přes pozemek ve vlastnictví fyzické
osoby p.p.č. 580/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra, vlastník pozemku O. N., Kladruby. Vodovodní
přivaděč vede při hranici pozemku a zasahuje do pozemku 0,55 m až 0,13 m. Bude svoláno
jednání za účasti vlastníka pozemku, provozovatele vodovodu a města Kladruby k vyřešení
této záležitosti
10. Informaci ohledně požadované směny pozemků p.p.č. 1564/5 v k.ú. Lšelín, vlastník město
Kladruby za jiné pozemky ve vlastnictví p. V. K. v k.ú. Lšelín, na kterých je provozován letní
dětský tábor
11. Žádost J. a J. J., Kladruby, o změnu Územního plánu obce Kladruby z důvodu řešení
dodatečného povolení stavby. Bude řešeno v nyní připravované komplexní změně územního
plánu
12. Informaci ohledně majetkových vztahů k pozemku části p.p.č. 1642/1 v k.ú. Brod u Stříbra
(osada Výrov). Jedná se o vodní tok, který ve skutečnosti prochází jiným pozemkem (chybný
zákres v mapě), a je evidován ve správě Povodí Vltavy s.p. Do doby vyřešení této záležitosti
nelze řešit žádný vztah k pozemku
Rada města s ch v a l u j e :
1. Poskytnutí technické a finanční podpory při pořádání 21. ročníku Výrovského triatlonu, který
se bude konat v sobotu 27. června 2020 u Výrovského rybníku. Finanční příspěvek ve výši
4.000,-Kč
2. Cenovou nabídku s následným objednáním realizace úprav u in-line dráhy – k zamezení
naplavování nečistot z přilehlého pozemku a vybudování odvodňovacího žlábku, částka
159.770,45 Kč včetně DPH. Zhotovitel PROMONASTA s.r.o., provoz Sytno 5, 349 01 Stříbro, IČ
26323737

3. Uzavření smlouvy o provádění odborných prací koordinátora BOZP mezi městem Kladruby, IČ
00259888 a poskytovatelem BEZPO Plzeň s.r.o., Hřímalého 805/3, 301 00 Plzeň, IČ 26351951
na akci II. část – obnova střešního pláště objektu Husova čp. 6, Kladruby v celkové výši
38.438,-Kč vč. DPH
4. Umístění velkého víkového kontejneru pouze na plast k technickým službám prozatím na
zkoušku. Vývoz bude zajišťovat Ekosepar s.r.o. Nýřany dle jejich ceníku
5. Cenovou nabídku s následným objednáním projekční a inženýrské činnosti na akci Kladruby,
ulice Zahradní, zpracování technické studie včetně geodetického zaměření a projednání
s dotčenými orgány v částce 75.345,-Kč bez DPH. Zhotovitel Ing. Martina Pavlíková, Slovanské
údolí 313/71, 318 00 Plzeň, IČ 88204154
6. Umožnění instalace kabelu na internet a televizi, případně satelit, žadatel J. R., nyní bytem
náměstí Republiky 86, Kladruby. Případná montáž satelitu pouze na jižní stranu domu.
7. Zařazení žádosti P. K., Kladruby, o přidělení bytu do seznamu žadatelů
8. Zařazení žádosti A. Z., 349 61 Kladruby, o přidělení zahrádky do seznamu žadatelů
9. Organizační zabezpečení zastupitelstva města na den 24.06.2020
10. Schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Kladruby ve
výši 80.000,-Kč – Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 08.06.2020,
číslo usnesení 1480/20, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2020 Příspěvek
na nákup přetlakových dýchacích přístrojů“
11. Schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Kladruby ve
výši 600.000,-Kč na „Odstranění havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje
2020“ – oprava hřbitovní zdi
12. Schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Kladruby ve
výši 350.000,-Kč na „PSOV PK 2020 – Projekty obcí“ – rozšíření veřejného osvětlení
v Kladrubech
13. Schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Kladruby ve
výši 50.000,-Kč na „Záchranu a obnovu staveb drobné architektury dotvářejících kulturní
krajinu 2020“ – Kladruby, část obce Vrbice u Stříbra, kaple, oprava střechy
14. Cenovou nabídku s následným objednáním tvorby a provozování webových stránek pro město
Kladruby. Dodavatel WEBHOUSE, s.r.o., Brněnská 602/26, 586 01 Jihlava, IČ 25327054; cena
59.433,99 Kč včetně DPH + roční provoz stránek 14.010,83 Kč včetně DPH
Rada města d o p o r u č u j e :
1. ZM Neschválit odprodej pozemku p.p.č. 32/22 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 339 m2
z důvodu zajištění přístupu k pozemku ve vlastnictví žadatele. Žadatel P. a P. K., Kladruby.
Jedná se o veřejné prostranství se vzrostlými stromy.
Rada města n e m á n á m i t e k :
1. K předloženému záměru umístění RD a typu RD na p.p.č. 2493/6 v k.ú. Kladruby u Stříbra,
lokalita Kladruby západ, II. etapa, stavebník P. V. a P. S., Kladruby. Upozorňujeme na hloubku
uložení přípojek inž. sítí. Další fáze PD bude znovu předložena městu Kladruby k vyjádření

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

dne 10.06.2020

