
Zasedání rady města  

 

 Číslo:             50/2020 
 Datum:          19.08.2020  
 
Usnesení - upravená verze pro zveřejnění 

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

 
1. Poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku pro obce Plzeňského kraje v roce 2020 

dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními 
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2, ve znění pozdějších předpisů ve výši 1.250,- 
Kč na jednoho obyvatele. Poskytovatel – Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 30613 
Plzeň 

2. Stížnost P. K., Kladruby ve věci chovu hovězího dobytka pana Š. na zahrádce v Zadní ulici 
v Kladrubech. Stížnost předána na Městský úřad Stříbro, Odbor životního prostředí 

3. Vyhodnocení stavební akce „Technická a dopravní infrastruktura Kladruby západ - II. etapa“ 
4. Projektovou dokumentaci na akci „Prodloužení kanalizační stoky + kanalizační přípojka pro 

RD č.p. 147, Milevská ulice Kladruby“ s tím, že projektová dokumentace je vrácena zpět 
žadateli z důvodu negativního stanoviska provozovatele kanalizační sítě Vodovodů a 
kanalizací Karlovy Vary a.s. (napojení do dešťové kanalizace) 

5. Žádost o vyjádření k plánované výstavbě RD na p.p.č 50 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Investor – P. 
K., Kladruby s tím, že investor dodá technickou zprávu 

6. Informaci společnosti POVED s.r.o., Nerudova 25, Plzeň 30100 o změně jízdních řádů 
vybraných autobusových linek s platností od 30. srpna 2020  

7. Informaci z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Slovanská alej 20, 
Plzeň 32600 ohledně rozvozu a zpracovávání hnojiv přírodního původu a vznikem zápachu 
v okolí Kladrub. Legislativně není řešeno, město nemá žádné pravomoce tento způsob 
zemědělského hospodaření omezit.  

8. Požadavek nájemce bytu V. Š. na opravu obkladů v koupelně v bytě  na Náměstí Republiky 86 
v Kladrubech – bude projednán způsob opravy 
 

Rada města   s ch v a l u j e : 

1. Uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace určené na nákup přetlakových dýchacích 
přístrojů pro město Kladruby: JSDHO Kladruby, kat. III ve výši 80.000,- Kč. Poskytovatel – 
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň 30100, IČ: 70890366, Příjemce – Město Kladruby, 
Náměstí Republiky 89, Kladruby 3496, IČ: 00259888 

2. Uzavření Smlouvy o dílo na realizaci hydrogeologického průzkumného vrtu na pozemku p.p.č. 
1611 v k.ú. Tuněchody u Stříbra za cenu 372.498,50 včetně DPH. Objednatel - Město 
Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby 34961, IČ: 00259888, zhotovitel – V.H.S.H. s.r.o., 
Ptákovická 489, Strakonice 38601, IČ: 49060392 

3. Poskytnutí finančního příspěvku na konání Jarmarku v Brodu u Stříbra ve výši 4.000,- Kč + 
poskytnutí technické výpomoci 

4. Přijetí dotace na akci „Obnova místní komunikace v městě Kladruby“ ve výši 702.188,- Kč od 
Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, Praha 1 11015 

5. Interní předpis pro přidělování služebních bytů ve vlastnictví města Kladruby 
6. Objednání balíčku 20-ti různých publikací ručních prací za cenu 890,- Kč + 129,- Kč poštovné + 

zdarma 20 ks různých dětských časopisů od Nakladatelství zásilková služba, Náchod VI/164, 
54701, IČ: 11050608 



7. Přijetí dotace pro město Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby 34961, IČ: 00259888 od 
Státního fondu životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, Praha  14800, IČ: 0020729 na akci 
„Hydrogeologický průzkumný vrt HV-1 v katastru obce Tuněchody ve výši 218.730,- Kč 

8. Úhradu podkladu pod pvc krytinu (stěrka) v bytě Náměstí Republiky 86 v Kladrubech 
(nájemce manželé J. a J. J.), lino si hradí nájemce na vlastní náklady 

9. Cenovou nabídku a následné objednání roční OT kontroly prvků workoutového hřiště 
v Kladrubech. Zhotovitel – PROLEMAX s.r.o., Skladová 2438/6, 32600 Plzeň, IČ: 26342057 za 
cenu 2.610,- Kč bez DPH 

10. Přidělení bytu č. 16 v DPS (byt 1+1) manželům M. a D. B., Milíkov 31 
11. Nákup zařízení na odchyt psů - odchytová smyčka, odchytové rukavice do 11.000,- Kč bez 

DPH 
12. Přidělení bytu na Náměstí Republiky 86, Kladruby v tomto pořadí: 

- Učitel v ZŠ Kladruby 
- K. H., Kladruby – služební byt 

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

 

1. K předložené projektové dokumentaci ke stavbě objektu RD na pozemku p.p.č. 2493/12 
v k.ú. Kladruby u Stříbra včetně zpevněných ploch, domovních rozvodů, inženýrských sítí a 
napojení na pozemní komunikaci, lokalita Kladruby západ – II. etapa. Investoři – L. J., 
Kladruby a V. B., Záchlumí 

2. K předložené projektové dokumentaci ke stavbě „Garáž pro 2 OA u rodinného domu Zadní 
414 v Kladrubech“ na st. p. č. 72/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Investor – M. B., Kladruby, 
přístup stávajícím sjezdem z místní komunikace  
 

Rada města   n e s ch v a l u j e: 

1. Uzavření Dohody o poskytování služeb s KasProCats – kastrační program z.s., Za Potokem 49, 
Velká Bíteš, 59501, IČ: 06169775, město bude řešit vlastními silami 

2. Žádost nájemníků domu Zadní 355 a 356 Kladruby (přízemní byty) o zasklení balkonů 
přízemních bytů z bezpečnostních důvodů 

 
Rada města  d o p o r u č u j e : 

 

1. ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 1799 o výměře 69 m2 v k.ú. Brod u Stříbra za cenu 54,- 
Kč/m2. Žadatelé – M. a H. C., Stříbro  

2. ZM schválit odepsání dluhu ve výši 3.413,- Kč za vyúčtování služeb za rok 2019 – V. O. – 
zemřela, z důvodu zastavení dědického řízení pro nemajetnost zemřelé 

3. ZM schválit odepsání dluhu ve výši 1.271,- Kč za vyúčtování služeb za rok 2019 – F. P. – 
zemřel, z důvodu zastavení dědického řízení pro nemajetnost zemřelého 

4. ZM schválit Řád veřejného pohřebiště 
 
 
Zapsala:  Kateřina Hlinková dne 19.08.2020 
 
Ověřili: Hana Floriánová – starostka města  
              Matěj Havránek – místostarosta města 


