
Zasedání rady města  

 

 Číslo:             54/2020 
 Datum:          14.10.2020  
 
Usnesení - upravená verze pro zveřejnění 

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

 

1. Zápis z jednání na stavbě Technická a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby západ – 
II. etapa ze dne 07.10.2020 na p.p.č. 2493/6 v k.ú. Kladruby u Stříbra ohledně připomínek 
na osazení vodoměrné šachty  

2. Žádost M. K., Kladruby o změnu využití pozemku p.p.č. 2376 v k.ú. Kladruby u Stříbra na 
pozemek určený k výstavbě RD – bude řešeno při změně územního plánu 

3. Informaci o přijetí krizových opatření vydané Vládou České Republiky, zák.č. 407 – 414/2020 
Sb., částka 166 

4. Žádost J. L., Kladruby o vytvoření nového stavebního pozemku    navazujícího na p.p.č. 
2493/26, nebo na p.p.č. 4/1, nebo na p.p.č. 7, nebo na části 1953/103 vše v k.ú. Kladruby u 
Stříbra.  Některé z uvedených pozemků nejsou územním plánem určené k zástavbě, případně 
je nutné zpracovat územní studii  

5. Možnost založení termínovaných vkladů a vkladových účtů od JaT Banky a.s., Pobřežní 
297/14, Praha, IČ: 47115378 s nabídkou aktuálních úrokových sazeb 

 
Rada města   s ch v a l u j e : 

1. Objednání Terminálu Zebra TC20 komplet + snímače SE4710 a licence pro aplikaci „Mobilní 
inventura“ od společnosti TRIADA s.r.o., U Svobodárny 12/1110, Praha 9 19000, 
IČ:  43871020 k systému MUNIS za cenu 16.500,- + DPH pro provádění mobilní inventury 
majetku  

2. Uzavření Smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem mezi Městem Kladruby, Náměstí Republiky 
89, Kladruby IČ: 00259888 a zhotovitelem – Tomáš Jaša, Hřbitovní 329, Kladruby, 
IČ:76082377. Předmětem smlouvy je poskytování služeb v oblasti BOZP a PO. Měsíční cena 
plnění činí 4.900,- Kč bez DPH s platností od 01.11.2020 

3. Cenovou nabídku a následné objednání „Opravy havarijního stavu hráze MVN – rybník 
Milevo na p.p.č. 1114 v k.ú. Milevo“ do ceny max. 200.000,- včetně DPH. Zhotovitel – Antonín 
Moravec – FLIMO, Zaječovská 224, Komárov 26762, IČ: 45081972 

4. Cenovou nabídku a následné objednání „Opravy havarijního stavu hráze  MVN – rybník Láz 
na p.p.č. 956/2 v k.ú. Láz u Kladrub“  do ceny max. 200.000,- včetně DPH. Zhotovitel – 
Antonín Moravec – FLIMO, Zaječovská 224, Komárov 26762, IČ: 45081972 

5. Uzavření Darovací smlouvy č. 09/DS/2020 mezi dárcem - Městem Kladruby, Náměstí 
Republiky 89, Kladruby 34961, IČ: 00259888 a obdarovaným – Městem Stříbrem, 
Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro, IČ: 002560177. Předmětem smlouvy je poskytnutí 
finanční částky v hodnotě 3.000,- Kč, která bude použita na organizační zajištění turistického 
pochodu (Stříbro - Svatováclavskej vejšlap, Kladruby – Kladrubská desítka) pořádaného 
dne 28.09.2020 

6. Zařazení žádosti H. P., Kladruby do seznamu žadatelů o byt 
7. Uzavření smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem a Smlouvu licenční o poskytnutí práv 

k užívání systému vismo mezi objednatelem – Městem Kladruby, Náměstí Republiky 89. 
Kladruby 34961, IČ: 00259888 a Zhotovitelem – WEBHOUSE s.r.o., Brněnská 602/26, Jihlava 



58601, IČ: 25327054. Předmětem smlouvy je tvorba internetové prezentace Města Kladruby 
v podobě individuálních stránek s responzivním designem za cenu 105.765,- Kč včetně DPH 

8. Uzavření Smlouvy o provozu a servisu mezi objednatelem – Městem Kladruby, Náměstí 
Republiky 89. Kladruby 34961, IČ: 00259888 a Zhotovitelem – WEBHOUSE s.r.o., Brněnská 
602/26, Jihlava 58601, IČ: 25327054. Předmětem smlouvy je provoz a servis stránek Města 
Kladruby, 24 hodinový dozor nad provozem serveru, drobné úpravy stránek za měsíční sazbu 
1.363,19 Kč včetně DPH  

9. Uzavření smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem a Smlouvu licenční o poskytnutí práv 
k užívání systému vismo mezi objednatelem – Městem Kladruby, Náměstí Republiky 89. 
Kladruby 34961, IČ: 00259888 a Zhotovitelem – WEBHOUSE s.r.o., Brněnská 602/26, Jihlava 
58601, IČ: 25327054. Předmětem smlouvy je tvorba internetové prezentace Mateřské školy 
Kladruby v podobě individuálních stránek s responzivním designem za cenu 14.827,- Kč 
včetně DPH 

10. Uzavření Smlouvy o provozu a servisu mezi objednatelem – Městem Kladruby, Náměstí 
Republiky 89. Kladruby 34961, IČ: 00259888 a Zhotovitelem – WEBHOUSE s.r.o., Brněnská 
602/26, Jihlava 58601, IČ: 25327054. Předmětem smlouvy je provoz a servis stránek 
Mateřské školy Kladruby, 24 hodinový dozor nad provozem serveru za měsíční sazbu 535,55 
Kč včetně DPH 

11. Uzavření smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem a Smlouvu licenční o poskytnutí práv 
k užívání systému vismo mezi objednatelem – Městem Kladruby, Náměstí Republiky 89. 
Kladruby 34961, IČ: 00259888 a Zhotovitelem – WEBHOUSE s.r.o., Brněnská 602/26, Jihlava 
58601, IČ: 25327054. Předmětem smlouvy je tvorba internetové prezentace Základní školy 
Kladruby v podobě individuálních stránek s responzivním designem za cenu 16.854,- Kč 
včetně DPH 

12. Uzavření Smlouvy o provozu a servisu mezi objednatelem – Městem Kladruby, Náměstí 
Republiky 89. Kladruby 34961, IČ: 00259888 a Zhotovitelem – WEBHOUSE s.r.o., Brněnská 
602/26, Jihlava 58601, IČ: 25327054. Předmětem smlouvy je provoz a servis stránek Základní 
školy Kladruby, 24 hodinový dozor nad provozem serveru, drobné úpravy stránek za měsíční 
sazbu 537,97 Kč včetně DPH 

13. Uzavření smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem a Smlouvu licenční o poskytnutí práv 
k užívání systému vismo mezi objednatelem – Městem Kladruby, Náměstí Republiky 89. 
Kladruby 34961, IČ: 00259888 a Zhotovitelem – WEBHOUSE s.r.o., Brněnská 602/26, Jihlava 
58601, IČ: 25327054. Předmětem smlouvy je tvorba internetové prezentace Regionálního 
muzea Kladrubska v podobě individuálních stránek s responzivním designem za cenu 14.767,- 
Kč včetně DPH 

14. Uzavření Smlouvy o provozu a servisu mezi objednatelem – Městem Kladruby, Náměstí 
Republiky 89. Kladruby 34961, IČ: 00259888 a Zhotovitelem – WEBHOUSE s.r.o., Brněnská 
602/26, Jihlava 58601, IČ: 25327054. Předmětem smlouvy je provoz a servis stránek 
Regionálního muzea Kladrubska, 24 hodinový dozor nad provozem serveru, drobné úpravy 
stránek za měsíční sazbu 511,35 Kč včetně DPH 

15. Cenovou nabídku a následné objednání instalace betonových žlabů v obci Vrbice u Stříbra – 
prodloužení stávajícího odvodnění, opravy kanálu a souvisejících zemních prací  za cenu 
47.190,- Kč včetně DPH. Zhotovitel – Milan Naruševič, Zadní 349, Kladruby 34761, 
IČ: 46847383 

 

Rada města  d o p o r u č u j e : 

 

1. ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 1603/6 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 18 m2 za cenu 
54,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem nemovitosti (poplatek za vklad práva do katastru 
nemovitostí a náklady na vytýčení hranic pozemku). Žadatel – M. D., Plzeň  

2. ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 1655 o výměře 2609 m2 v k.ú. Milevo za cenu 60,-
Kč/m2 + náklady spojené s prodejem nemovitosti (poplatek za vklad práva do katastru 



nemovitostí a náklady na vytýčení hranic pozemku) za účelem výstavby rodinného domu 
s tím, že v kupní smlouvě bude uvedena podmínka dokončení výstavby RD do 5 let 
od podpisu kupní smlouvy.  Žadatel – Ing. M. T., Tachov  

3. ZM neschválit  odprodej pozemku p.p.č. 1652/1 o výměře 1201 m2 v k.ú. Milevo za účelem 
výstavby rodinného domu. Žadatel – Ing. M. T., Tachov. RM trvá na pachtu 

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

 

1. K předložené projektové dokumentaci na akci „Výstavba výrobní a skladové haly C2 – 
expanze, k.ú. Ostrov u Stříbra“ kdy na základě požadavku města Kladruby ze dne 09.09.2020, 
žadatel doplnil o posouzení koncepce likvidace dešťových vod. Žadatel - RotaGroup a.s., Na 
Nivách 956/2, Praha 141 00, IČ: 27967344 

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

 

1. Zveřejnění prodloužení nájemních smluv nebytových prostor na dobu 1 roku od 01.01.2021 
do 31.12.2021: 
- Hostinec Brod čp. 51, Brod u Stříbra 
- Restaurace + sál, Revoluční 80, Kladruby  
- Kadeřnictví, Stříbrská 372, Kladruby 
- Zemědělská stavba na st.p.č. 7 v k.ú. Tuněchody u Stříbra 
- Místnost Vrbice č.p. 19, Vrbice u Stříbra 

2. Zveřejnění prodloužení smluv o výpůjčce nebytových prostor na dobu 1 roku od 01.01.2021 
do 31.12.2021 
- Jedna  místnost v 1. patře (pův. zasedací místnost) , náměstí Republiky 85, Kladruby 
- Jedna místnost v přízemí, Kostelní 99, Kladruby 

 

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

 

1. Uzavření Smlouvy o dílo mezi Kladrubskými lesy s.r.o., Milevská 359, Kladruby, IČ: 25217771 
a zhotovitelem – Tomáš Jaša, Hřbitovní 329, Kladruby, IČ:76082377. Předmětem smlouvy – 
BOZP – ROVS/028/PREV/2020, PO – Z- OZO – 160/2015. Měsíční cena plnění činí 1.900,- Kč 
bez DPH s platností od 01.12.2020 

 
 
Zapsala:  Kateřina Hlinková dne 14.10.2020 
 
Ověřili: Hana Floriánová – starostka města  
              Matěj Havránek – místostarosta města 


