
Zasedání rady města  

 

 Číslo:            61/2020 
 Datum:          20.01.2021  
 
Usnesení - upravená verze pro zveřejnění 

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

1. Střednědobý výhled rozpočtu Regionálního muzea Kladrubska pro roky 2022 – 2023 
2. Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy v Kladrubech pro roky 2022 – 2023 
3. Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy v Kladrubech pro roky 2022 - 2023 
4. Opakovanou stížnost na provoz, prach, hluk a s tím poškození majetku, odesílatel – M. P., , 

Kladruby  
5. Plán činnosti Kontrolního výboru města Kladruby na rok 2021 
6. Informaci společnosti Energie Pro s.r.o., U Sluncové 666/12, Praha 8 Karlín,  PSČ 186 00, IČ  

24701921, o trvání závazků města Kladruby vůči této společnosti 
7. Informaci ředitele Regionálního muzea Kladrubska o činnosti muzea a probíhajících 

přípravných pracích na kulturních akcích 
8. Informaci Krajského úřadu pro Plzeňský kraj o zveřejnění Koncepce rozvoje regionální silniční 

a železniční sítě Plzeňského kraje. Koncepce zatím nebyla schválena v orgánech Plzeňského 
kraje 
 

Rada města   s ch v a l u j e  : 

 

1. Pokácení lípy srdčité a ořezání větví u stromů zasahujících do el. vedení na části pozemku 
města na p.p.č. 1578/5 v k.ú. Brod u Stříbra, které rostou v těsném sousedství nemovitosti 
čp. 19 v Brodu u Stříbra 

2. Pokácení smrku rostoucího na části p.p.č. 1578/11 v k.ú. Brod u Stříbra v těsné blízkosti 
oplocení p.p.č. 13/7 a st.p.č. 15/1 v k.ú. Brod u Stříbra přímo u lampy veřejného osvětlení  

3. Uzavření Dodatku č. 1/2021 mezi objednatelem - město Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem – EKO-SEPAR s.r.o., Hřbitovní 1214, Nýřany 330 
23, IČ 47714760. Dodatek řeší navýšení cen vývozu směsného komunálního odpadu včetně 
ceny za uložení odpadu na skládce 

4. Žádost P. P., Kladruby o snížení odečtu spotřeby studené vody za rok 2020 v bytě z důvodu 
závady v bojleru, která se nedala odhalit. Spotřeba se stanoví průměrnou spotřebou vody 
v letech 2017 – 2019 

5. Přidělení bytu 1+0 v DPS – F. K., Kladruby s platností od 01.02.2021 
6. Platový výměr ředitelky Mateřské školy v Kladrubech od 01.01.2021 – důvod vystavení 

nového platového výměru je novela NV č. 341/2017 Sb. 
7. Platový výměr ředitelky Základní školy v Kladrubech od 01.01.2021 - důvod vystavení nového 

platového výměru je novela NV č. 341/2017 Sb. 
8. Doplatek ceny obědů pro žáky  1. a 2. třídy Základní školy v Kladrubech za dovezené obědy 

z důvodu nemoci kuchařek;  rozdíl ceny 21,55 Kč/1 oběd uhradí město Kladruby ze svého 
rozpočtu  

9. Podání přihlášky města Kladruby (věřitele) k insolvenčnímu řízení zahájenému proti M. Š., 
Kladruby 

10. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřené mezi městem Kladruby, IČ 
00259888 a společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
ve věci překládky komunikačního vedení a zařízení v rámci provádění oprav Kostelní ulice 



v Kladrubech (investor město Kladruby), CETIN a.s. je provozovatelem elektronických 
komunikací. Jedná se o přeložku stávajícího podzemního vedení, služebnost je sjednána na 
dobu neurčitou, jednorázová náhrada 500,-Kč + příslušná sazba DPH. 

11. Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. PN 2020-0064 uzavřenou 
mezi městem Kladruby, IČ 00259888 (stavebník opravy Kostelní ulice, Kladruby) a CETIN a.s., 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, kdy předmětem smlouvy je 
závazek společnosti CETIN a.s, zajistit překládku dotčených elektronických komunikací 
stavbou „Oprava Kostelní ulice, Kladruby“ a to vše na náklady stavebníka (město Kladruby), 
neboť tato potřeba překládky byla stavebníkem vyvolána. Předpokládané náklady činí 
302 388,- Kč, tato částka je mimo předmět DPH, výše nákladů byla stanovena na základě 
projektu 

12. Organizační zabezpečení zastupitelstva na den 10.02.2021 
 

 

Rada města    d o p o r u č u j e : 

 

1. ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu města Kladruby pro roky 2021 – 2025 
2. ZM schválit Rozpočtové opatření č. 4 /2020 
3. ZM schválit Zmařené investice od roku 2009 – 2017 (jedná se o projekty, které dosud nebyly 

a nebudou realizovány), částka celkem 769 108,-Kč 
 
Rada města   s ch v a l u j e   zveřejnění  záměru:  

 

1. Pronájem nebytových prostor v přízemí nemovitosti MěÚ Kladruby, náměstí Republiky 89, 
349 61, za účelem poskytování služeb 

 
Rada města  n e s ch v a l u j e : 

 

1. Trasu vedení nové elektrické přípojky (3x25A) k  pozemku st.p.č. 82/1 v k.ú. Brod u Stříbra. 
Žadatel – OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, Plzeň 323 00; navržené vedení vlevo 
od okraje komunikace; požadavek rady na umístění předmětného vedení vpravo od okraje 
komunikace 

 

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

 

1. K předložené projektové dokumentaci na „Úpravy MVN na p.p.č. 85 k.ú. Láz u Kladrub“, 
zpracovatel Bc. Jaroslav Zabloudil, DiS, Stříbro, IČ 719 59 203, objednavatel město Kladruby 

 
 
Zapsala:  Kateřina Hlinková dne 20.01.2021 
 
Ověřili: Hana Floriánová – starostka města  
              Matěj Havránek – místostarosta města 


