
Zasedání rady města  

 

 Číslo:             56/2020 
 Datum:          11.11.2020  
 
Usnesení - upravená verze pro zveřejnění 

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

 

1. Odpověď Heleny Rögnerové z Ministerstva zdravotnictví a Martiny Němečkové starostky 
města Planá k dopisu zastupitele Josefa Švarcbeka k obnovení nemocniční zdravotní péče 
v Plané 

2. Žádosti o pronájem nebytových prostor Restaurace U Koruny + sál, Revoluční 80, Kladruby 
na dobu 1 roku od 01.01.2021 do 31.12.202 s tím, že žadatelé budou vyzváni k předložení 
podnikatelského záměru využití předmětného nebytového prostoru. 

3. Odpověď firmě STAMOZA s.r.o., Vrázova 2429/7, Cheb 35002, IČ: 45358800 na návrh 
technického řešení provedení oprav na stavbě „Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby – 
západ 1. etapa“ 

Rada města   s ch v a l u j e : 

1. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava střechy kaple Vrbice u Stříbra“ mezi 
Městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby 34961, IČ: 00259888 a zhotovitelem 
Střechy Kožnar – Radek Kožnar, Dukelská 1569, 34961 Stříbro, IČ: 61805181 z důvodu 
navýšení ceny za zhotovené dílo o částku 49.023,20 bez DPH – větší rozsah výměny krovu než 
bylo počítáno v projektové dokumentaci 

2. Uzavření Příkazní smlouvy mezi Městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby 34961, 
IČ: 00259888 a příkazníkem MAZEPPA s.r.o., Barrandova 404/28, Plzeň 32600, IČ: 27187039. 
Předmětem smlouvy je administrace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
"Stavební úpravy střešního pláště objektu tělovýchovy a stravování ZŠ Kladruby“ za cenu 
20.000,- Kč bez DPH 

3. Cenovou nabídku a následné objednání zpracování hydrogeologického posudku na akci 
„Tuněchody u Stříbra připojení vodního zdroje HV-1 na objekt ATS“ za cenu 15.000,- Kč 
bez DPH. Zhotovitel – ELIGEO s.r.o., Vřesová 494, 33008 Zruč – Senec, IČ: 08145202 

4. Cenovou nabídku a následné objednání publicity projektu podávaného do výzvy 2/2018, 
financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředí v rámci Národního programu 
Životního prostředí na akci „Tuněchody u Stříbra připojení vodního zdroje HV-1 na objekt 
ATS“ za cenu 10.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel – having servis s.r.o., Ing. Zdeněk Havel, 
Sicherova 1652/7, 19800 Praha 9 – Kyje, IČ: 06703259 

5. Cenovou nabídku a následné objednání zpracování a podání žádosti a administraci projektu 
podávaného do výzvy 2/2018 financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředí 
v rámci Národního programu Životní prostředí na akci „Tuněchody u Stříbra připojení 
vodního zdroje HV-1 na objekt ATS“ za cenu 23.000,- bez DPH. Zhotovitel – having servis 
s.r.o., Ing. Zdeněk Havel, Sicherova 1652/7, 19800 Praha 9 – Kyje, IČ: 06703259 

6. Cenovou nabídku a následné objednání vyvrtání 10x ks děr do země o průměru 20cm, 
hloubka 90 cm pro zabetonování stojanu (infotabule) v okolních obcích (Láz, Vrbice, Milevo, 
Tuněchody, Brod u Stříbra) za cenu 800,- Kč/1 hodina bez DPH. Zhotovitel – Jan Jevčák, 
Nádražní 1515, Stříbro 349 01, IČ: 12276804. Předpoklad doby trvání práce max. 3 hodiny 

7. Prodloužení platnosti nájemních smluv o nájem nebytových prostor na dobu 1 roku 
od 01.01.2021 do 31.12.2021 za dosavadních podmínek (ostatní ustanovení smluv 
beze změny) 



- Hostinec Brod čp. 51, Brod u Stříbra – Mgr. Jiří Bohuslav, Brod u Stříbra 33 
- Kadeřnictví, Stříbrská 372, Kladruby – Veronika Šimková, Stříbrská 307, Kladruby 
- Zemědělská stavba na st.p.č. 7 v k.ú.  Tuněchody u Stříbra – Václav Říha, Tuněchody 9 
- 1 místnost Vrbice č.p. 19, Vrbice u Stříbra – MS Lověna Vrbice, náměstí Republiky 89, 

Kladruby 
8. Organizační zabezpečení zastupitelstva na den 09.12.2020 
9. Zařazení žádosti M. Š. a M. Č., Kladruby do seznamu žadatelů o zahrádku 
10. Pokácení břízy na p.p.č. 79 v k.ú. Láz u Kladrub. Žadatel – M. Š., Kladruby, pozemek 

je ve vlastnictví žadatele. Kácení provede žadatel na vlastní náklady v době vegetačního klidu, 
v období  mezi  01.11. a 31.03. Při samotném provádění prací bude dodržována bezpečnost 
práce a nebude poškozen cizí majetek 

11. Povoluje pokácení tůje za hrobkou ev. č. 96 na hřbitově v Kladrubech na p.p.č. 2314 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra. Žadatel – O. M., Stříbro. Kácení zajistí město Kladruby v době vegetačního 
klidu do 31.03. Při provádění prací bude dodržována bezpečnost práce a nebude poškozen 
cizí majetek. 

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

 

1. Výpůjčky nebytových prostor na dobu 1 roku od 01.01.2021 do 31.12.2021 
- 1 místnost v 1. patře na náměstí Republiky 85, Kladruby 
- 1 místnost v 1. patře na náměstí Republiky 85, Kladruby 
- 2 místnosti v přízemí + 1 místnost v 1. patře – Husova 6, Kladruby 

2. Výpůjčky nebytových prostor na dobu 5 let od 01.01.2021 do 31.12.2025 
- Fotbalové kabiny Zahradní ulice, Kladruby, na st.p.č. 432 v k.ú. Kladruby u Stříbra 
- Kabiny na kurtech Husova ulice, Kladruby, na st.p.č. 738 v k.ú. Kladruby u Stříbra 
- Sklep Sulanova statku, Kostelní 99, Kladruby, na st.p.č. 90 v k.ú. Kladruby u Stříbra 

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

 

1. K předložené projektové dokumentaci ke stavbě novostavby RD včetně zpevněných ploch, 
domovních rozvodů, inženýrských sítí a napojení na pozemní komunikaci na pozemku 
p.p.č. 2493/21 v k.ú. Kladruby u Stříbra, lokalita Kladruby západ II. etapa. Investoři – L. a M. 
M., Stříbro  

2. K předložené projektové dokumentaci ke stavbě novostavby RD včetně zpevněných ploch, 
domovních rozvodů, inženýrských sítí a napojení na pozemní komunikaci na pozemku 
p.p.č. 2493/22 v k.ú. Kladruby u Stříbra, lokalita Kladruby západ – II. etapa. Investor – J. N., 
Stříbro  

3. K předložené projektové dokumentaci pro stavbu „Tlaková kanalizační přípojka pro RD 
č.p. 147, ulice Milevská, Kladruby“. Žadatel J. K. Praha 10 doložil souhlas od správce 
kanalizační sítě. 

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

1. ZM projednat a schválit uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru Restaurace U Koruny 
+ sál, Revoluční 80, Kladruby  na dobu 1 roku s platností od 01.01.2021 do 31.12.2021 a to 
na základě předloženého podnikatelského záměru využití předmětného nebyt. prostoru 
žadateli dle zveřejněného záměru rady města o zveřejnění záměru prodloužení platnosti 
stávající sml.  o nájmu nebyt. prostor v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
ve znění pozdějších změn a dodatků 

 
Zapsala:  Kateřina Hlinková dne 11.11.2020 
 
Ověřili: Hana Floriánová – starostka města  
              Matěj Havránek – místostarosta města 


