Zasedání rady města

Číslo:
Datum:

63/2021
17.02.2021

Usnesení - upravená verze pro zveřejnění
Hosté: Mgr. Iveta Černá, ředitelka ZŠ Kladruby
Mgr. Pavel Nový, zástupce ředitele ZŠ Kladruby
Rada města b e r e n a v ě d o m í :
1. Zprávu o činnosti ZŠ Kladruby
2. Seznam dlužníků na nájemném za užívání bytu k 31.12.2020
3. Žádost K. Š., Kladruby o změnu v územním plánu č. 3 – vypracování nového situačního plánu
příjezdu k p.p.č. 1953/12 v k.ú. Kladruby u Stříbra – bude řešeno při vydání nového Územního
plánu města Kladruby
4. Přehled podaných žádostí o dotace v roce 2021
5. Podmíněný příslib dotace na akci „Optimalizace vodního režimu MVN na p.p.č. 31 – Vrbice
u Stříbra“ ve výši 1.383.483,- Kč od Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město
110 00 Praha 1
6. Žádost J. Š., Kladruby o změnu p.p.č. 9/1 a 1113/2 vše v k.ú. Milevo ze zahrady na stavební
parcelu. – bude řešeno při vydání nového Územního plánu města Kladruby
7. Žádost o směnu pozemků podanou společností ZEVYP – pozemky s.r.o., Pozorka 52,
Kladruby, IČ 26315459, pozemky v k.ú. Kladruby u Stříbra. Jednatel žadatele bude přizván
k upřesnění záměru
Rada města s ch v a l u j e :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Přidělení bytu v DPS paní A. S., Pňovany
Zařazení žádosti N. T., Kladruby do seznamu žadatelů o byt
Zařazení žádosti T. P., Kladruby o výměnu bytu za větší
Cenovou nabídku a následné objednání malování schodišť a chodeb v DPS Kladruby za cenu
58.450,- Kč bez DPH. Zhotovitel – Otto Hilf, malířské práce, Vodičkova 639, Stříbro, 34901,
IČ 61806374
Podání exekučního návrhu proti povinné M. P., Kladruby z důvodu nesplnění povinnosti
ve věci úhrady dluhu uložené platebním rozkazem vydaným Okresním soudem v Tachově
Směrnici č. 2/2021 k ochraně osobních údajů v kamerovém systému
Vydání předběžného souhlasu k záměru svedení odpadních vod z některých nemovitostí
v k.ú. Brod u Stříbra, Výrov do centrálního řešení – septiku s dočištěním v biologickém filtru a
následným vypouštěním do vodního toku s tím, že budou využity některé pozemky města
Kladruby. Další fáze projektové dokumentace ohledně vedení trasy bude městu předložena
Uzavření smlouvy o dílo č. 6/2021 mezi objednatelem – město Kladruby, náměstí
Republiky 89, Kladruby, IČ 00259888 a zhotovitelem – KOUTNÝ GROUP s.r.o.,
Budilova 161/15, Plzeň 301 00, IČ 02527715 na stavební dílo „Kladruby, Husova 6, stavební
úpravy – I. etapa (městský dům – bývalý špitál) – obnova střešního pláště objektu – III. etapa“
za cenu 2.281.000,68 Kč včetně DPH
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2021 mezi objednatelem – město Kladruby,
náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ 00259888 a zhotovitelem – KOUTNÝ GROUP s.r.o.,
Budilova 161/15, Plzeň 301 00, IČ 02527715 na stavební dílo „Kladruby, Husova 6, stavební

úpravy – I. etapa (městský dům – bývalý špitál) – obnova střešního pláště objektu –
III. etapa“. Dodatek slouží pro oddělení příslušného finančního podílu dle podmínek dotace,
dodatek na částku 945.972,23 Kč včetně DPH
Rada města

doporučuje:

1. ZM neschválit odprodej pozemku p.p.č. 1579/8 v k.ú. Brod u Stříbra o celkové výměře
464 m2. Žadatel – D. K., Ondřejov
2. ZM schválit odprodej části pozemku p.p.č. 1655 v k.ú. Milevo o výměře cca 1400 m2 za cenu
60,-Kč/1 m2 + náklady spojené s prodejem nemovitosti (poplatek za vklad práva do katastru
nemovitostí a náklady na vyhotovení GP – oddělení 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 schválit odkoupení části pozemku st.p.č. 31 v k.ú. Milevo o výměře cca 78 m2 za cenu
60,-Kč/1 m2 (poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a náklady na vyhotovení GP –
oddělení pozemku), prodávající Ing. M. T., Tachov
Rada města n e m á

námitek:

1. K předložené projektové dokumentaci na akci „II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 2 – DSP“.
Investor – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162/462, 326 00 Plzeň

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

dne 17.02.2021

